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 مقدمة
 ؛بسم هللا، والحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وبعد

توائم بين غرائزه وتهذب طبيعته،  التي اإلنسان في حاجة إلى األخالق إن

وتوجهه إلى السلوك الالئق به في الحياة كأفضل مخلوق اختصه هللا تعالى 

جته إلى العلوم لألخالق أكبر من حافحاجة اإلنسان  .بالخالفة في األرض

فال توجد أمة سعيدة مترابطة بدون األخالق مهما بلغت من التقدم األخرى؛ 

ارتقت أخالق األمم، وارتفعت منظوماتها . ويشهد التاريخ أنه كلما العلمي

كلما ازدادت قوة ومنعة ورفعة، وكلما انحطت هذه القيم والمبادئ  ،القيمية

 . كلما انحدرت األمم وتراجعت

اقترب اإلنسان من األخالق الحسنة وامتثل لها رك بفطرتنا أنه كلما ولعنا ند

؛ جماًلا في روحه وفي تعامله وفي تفكيره ؛ الجمال جماًلنف .كلما ازداد جماًلا

جمال حسي، يتمثل في الشَّكل والهيئة والزينة والمرَكب والجاه والمنصب، 

لق أفضل  الجمالين  و ،لقخ  اليتمثل في : وجمال معنوي كون . وًل يكفي أن يالخ 

لى ت اإلنسان عب  أن يث يجبورفيع وحسن، ولكن عظيم اإلنسان صاحب خلق 

األخالق ليست . فهذا الخلق وًل يتراجع عنه مهما تغيرت الظروف واألحوال

لوناا من الترف يمكن لإلنسان اًلستغناء عنه عند اختالف البيئة، كما أنها 

ينزعه متى يشاء، إنما هي ثوابت ًل ليست ثوباا يرتديه اإلنسان لموقف ثم 

  عليها. لناسا؛ ألنها الفطرة السليمة التي فطر هللا أو المكان تتغير بتغير الزمان

ويختص هذا الكتاب باألخالق العملية التي تتطلبها التنظيمات اًلجتماعية 

لقبصفة عامة؛ واإلدارية بصفة خاصة. واألخالق جمع خلق؛ و هو ما  الخ 

 ؛بسهولةٍ وي سٍر، من غير حاجة إلى فكٍر وًل رويَّةس من سلوك يصدر عن النف

ا؛ وهذا السلوك إما أن يكون محموداا  فإن كان األول، كان  أو يكون مذموما

ل ق سي ِّئاا.  ل ق حَسناا، وإن كان الثاني، كان الخ   الخ 

الخلق الحسن هو تلك المنظومة من القيم والعادات التي ترتقي باإلنسان و

وهو الذي يجعل صاحبه من خيار الناس وأفضلهم شأناا  .عاملهوتوفكره 

ا الخلق السيئ هو كل فعل أو تصرف أو عادة مخالفة و. وأعالهم مكانةا وقدرا

الحسن الذي تقبله الفطرة وينادي به الدين، ويدعو إليه  للخلقومناقضة 

 والسنة النبوية الصحيحة. القرآن الكريمفي اإلسالم 
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ل ق والتخلُّق؛ إذ التخلُّق هو التكلُّف والتصنُّع، وهو ًل يدوم هناك فَْرٌق بين و الخ 

لقاا حتى يصير  ى خ  طويالا، بل يرجع إلى األصل، والسلوك المتكلَّف ًل يسمَّ

عادةا وحالةا للنفس راسخةا، يصد ر  عن صاحب ه في ي سر وسهولة؛ فالذي يصد ق  

ب  مرَّ  ، ومن يكذ  لقَه الصدق  لقَه الكذب، مرة ًل يوَصف  بأن خ  ةا ًل يقال: إن خ 

ا في سلوكه.   بل العبرة  باًلستمرار في الفعل، حتى يصيَر طابعاا عامًّ

وحينما نبحث عن ضوابط أخالقية عملية للسلوك اإلنساني، فال نجد مرجعية 

قد أحصى اإلسالم ؛ فالبناء األخالقي الشامخ الذي أقامه اإلسالمتعلو على 

 أقامف، للجوانب الناقصة وإكماًلا  ،هة فكان إجماًلا لما سبقالقيم الخلقية اإلنساني

 وأتم ؛األخالقي لإلنسانية لتستظل به في كل زمان وفي كل مكان بذلك البناء

حيث قال رسول اإلسالم محمد صلى هللا عليه  ؛إلى األبد العمل األخالقي

َم وسلم: ) ثْت  أل  تَمِّ   (.جامعصحيح ال) (صال َح األَْخالق  إ نَّما ب ع 

اب مستخلصة من الكتهذا الواردة في للسلوك األخالقي والقواعد العملية 

أمر في بين الخلق الحسن ميِّزي  إطاراا هذه القواعد ن وِّ وتك؛ األخالق اإلسالمية

رجعية م ليكون ؛ذهبيالطار وصفناه باإللذلك  فينهى عنه؛ السيئ والخلق به،

 ةالسلوك في التنظيمات اإلداري تفصيلية للقواعد األخالقية الالزمة لتوجيه

هدف يو .األسرة المسلمةفي ، و()منظمات األعمال والمنظمات اًلجتماعية

  اآلتي: إلىهذا اإلطار 

 افةكالالزمة للعمل في  ياألخالقالسلوك دليل إرشادي لقواعد  توفير 

  .التنظيمات اإلدارية

  عماااااال فااااااي للإرساااااااء المعااااااايير األخالقيااااااة والمبااااااادئ األساسااااااية

مااان  ؛المتميااازةوترسااايخ أساااس الممارساااات  اإلدارياااة،تنظيماااات ال

نحاااو أخالقياااات  وتاااوجيههم التنظيمااااتهاااذه خاااالل توعياااة منساااوبي 

 .عملهمالعمل السليمة وأطر اًلنضباط الذاتي التي تحكم سير 

  تعزيز ثقاااة المتعااااملين مع التنظيماااات اإلدارياااة، وزياااادة اًلحترام

ير الخاادمااات بااأعلى درجااات والتقاادير لاادور هااذه التنظيمااات في توف

 المصداقية واًلعتمادية والشفافية.

  اللها خ اإلدارية منتحديد المعايير العليا التي تساااااااتطيع التنظيمات

 .أداء منسوبيها تقويم

  نوعية و اإلدارية بمستوىإعالم المعنيين المباشرين بعمل التنظيمات

 .العمل وجودة الخدمة التي يتوقعون تلقيها
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 ا للمعايير مرجعا  يمكن اعتبار هذا اإلطار الذهبي ومن جانب آخر؛ عاما

 األخالقية الالزمة لتوجيه السلوك في األسرة المسلمة.

سلوك اإلنسان الفرد، والسلوك  يتكون السلوك في التنظيمات اإلدارية من

عمل يؤديه بمفرده داخل التنظيم، وقد  فقد يكون لإلنساناإلنساني الجماعي. 

فيكون سلوك هذه الجماعات عبارة  جماعة،ه عضواا في يؤدي عمله باعتبار

عن محصلة السلوك الجماعي ألعضائها. وقد يكون الفرد مديراا لهذه 

. فسلوك أي تنظيم إداري عبارة عن هاالجماعة، فيكون لسلوكه أثر على سلوك

 محصلة لكل من:

  .السلوك اإلنساني للفرد 

  أشكاًلا تنظيمية متعددة، السلوك الجماعي لمجموعات العمل؛ التي تأخذ

 مثل فرق العمل واللجان واألقسام اإلدارية. 

  .السلوك اإلنساني للمدير 

ولذلك تم تقسيم اإلطار الذهبي للسلوك األخالقي إلى ثالثة أقسام رئيسة: 

فت القواعد في سبع مجموعات؛ نِّ ص  حيث )للفرد، وللجماعة، وللمدير(؛ 

، ثم مجموعتان لكل من الفرد والجماعة يعلوها قواعد السلوك مع هللا سبحانه

والمدير؛ إحداهما للقواعد اآلمرة للسلوك األخالقي الحسن واألخرى للقواعد 

الناهية عن السلوك األخالقي السيئ. وتضمنت كل مجموعة عشرة قواعد 

 سلوكية. 

وينسحب هذا التصنيف على سلوك األسرة المسلمة، حيث السلوك الفردي في 

 ك الجماعي لألسرة، وسلوك رب األسرة.األسرة، والسلو

يوضح الشكل في الصفحة التالية العالقة بين مجموعات قواعد السلوك و

األخالقي وبين سلوك العاملين في التنظيمات اإلدارية، حيث يكون السلوك 

ا يختص به المدير؛ ونجد اآلتي:إالصادر عنهم  ا، أو سلوكا ا، أو جماعيا  ما فرديا

 به ثالث مجموعات لقواعد السلوك. سلوك الفرد: يرتبط 

  :من األفراد؛ فيلزم لكل منهم توافر  وتتكون الجماعةسلوك الجماعة

المجموعات الثالث الخاصة بسلوك الفرد، وي ضاف إليها مجموعتان 

 .ةيتطلبهما سلوك الجماع

  سلوك المدير: حيث أن المدير فرد يدير جماعة من البشر؛ فيحتاج إلى

لفرد، والمجموعتين الالزمتين لسلوك االالزمة المجموعات الثالث 

 لسلوك الجماعة، ي ضاف إليها مجموعتان لسلوك المدير.
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 ويركز الشرح الموجز لكل قاعدة من القواعد السبعين على ثالثة أمور:

 .المفهوم العام للقاعدة 

  الدليل الشرعي لوجوب القاعدة أو النهي عنها؛ حيث يتم عرض نماذج

 حصراا لها.من األدلة وليس 

 القاعدة الناهية آثاراآلمرة، أو  القاعدة ثمار. 

  ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.بهفع نأسأل هللا عز وجل أن ي

 تور نبيل عزت أحمد موسىدك                                  
 م2020 أبريل 24هـ الموافق 1441غرة رمضان القاهرة في                      
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 أوال: القواعد األخالقية لسلوك الفرد

من ثالث مجموعات، وتتكون كل تتكون القواعد األخالقية لسلوك الفرد 
 مجموعة من عشرة قواعد سلوكية. والمجموعات الثالث هي:

 .قواعد السلوك مع هللا سبحانهالمجموعة األولى: 

 .لسلوك الفرد القواعد اآلمرةة: المجموعة الثاني

 .سلوك الفردعن  القواعد الناهيةالمجموعة الثالثة: 
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 قواعد السلوك مع هللا سبحانهالمجموعة األولى: 

يجب أن يكون ساااالوك الفرد مع ربه بمقتضااااى إقرار اإلنسااااان بربوبية هللا 
نْ ) :سااااااابحانه ْن بَن ي آَدَم م  َهَده ْم َعلَى  َوإ ْذ أََخَذ َربَُّك م  ْم َوأَشاااااااْ يَّتَه  ِّ ْم ذ ر  ه  ظ ه ور 

ْدنَا أَْن تَق ول وا يَْوَم اْلق يَاَمة  إ نَّا ك نَّا َعْن َهَذا  ه  ت  ب َرب ِّك ْم قَال وا بَلَى شااااَ ْم أَلَسااااْ ه  أَْنف ساااا 
حدد واجبات اإلنساااااان نحو يفمقتضاااااى الربوبية  .(172)األعراف: َغاف ل يَن(

 رهن بالقيام بهذه الواجبات، فال أخالق بال إيمان.وأخالق اإلنسان  ؛خالقه

نبيِّن في كل منها ثالثة أمور: مفهوم  ،وتتكون المجموعة من عشرة قواعد
 والقواعد العشرة هي: .وثمارهاالقاعدة، وأدلة وجوبها، 
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أول قواعد السلوك مع هللا سبحانه؛ ونتناول فيما يأتي بيان  اإليمان باهلل
 .وثمارها، اوأدلة وجوبه مفهومها،

 مفهوم اإليمان:
 ،الفطرة السوية ه، تدرك وجودغيب عن حواس البشروتعالى  سبحانههللا 

 التي تلك اآلثارفي النفس وفي الكون؛  وجود هللاآثار اإلنسان حواس وتدرك 
 ًل تحصى وًل تعد. 

الئكته وكتبه وم باهلل اعتقاد القلب .اإليمان باهلل تعالى باًلعتقاد والعملويكون 
مل بالعومن ثمِّ اتباع هذا اًلعتقاد  ورسله واليوم اآلخر، والقدر خيره وشره.

وفقا للمنهج الذي جاء به رسول هللا صلى  تعالى ص لوجه هللالالخا الصالح
 هللا عليه وسلم.

يد وينقص مان يز عالى: واإلي له ت لك قو يدل على ذ ما  َلْت )؛ وم َما أ نز  َوإ َذا 
ن يَق ول  أَيُّك ْم  ْنه م مَّ وَرةٌ فَم  ه  إ يمَ  َزاَدتْه  ساااااا  ذ  يَن آَمن وا َهَٰ ا الَّذ  مْ اناا فَأَمَّ ا إ يَمانا  فََزاَدتْه 

ونَ  ر  تَْبشاا  ْم إ ًلَّ ف تْنَةا )وقوله ساابحانه:  (.124التوبة:) (َوه ْم يَسااْ دَّتَه  َوَما َجعَْلنَا ع 
اَب  تااَ يَن أ وت وا اْلك  ذ  تَْيق َن الااَّ وا ل يَساااااااْ يَن َكفَر  ذ  لااَّ انااا لِّ  يَن آَمن وا إ يمااَ ذ  ( اَويَْزَداَد الااَّ

 ،معرفة هللا تعالى بأساااااامائه وصاااااافاتهب إيمان المساااااالمويزيد (. 31)المدثر:
مان وينقص اإلي عات.ا، وبكثرة الطآيات هللا الكونية والشاااارعية النظر فيو
فعل ، وبالتفكر في آيات هللا اإلعراض عن، والجهل بأساااااماء هللا وصااااافاتهب

 وترك الطاعة. المعصية

شعب كثيرة، أعالها ًل إله إًل هللا، وأدناها  واإليمان باهلل سبحانه وتعالى له 
يمان  ) :إماطة األذى عن الطريق، قَاَل َرس ول  َّللاَّ  صلِّى هللا عليه وسلِّم اإل 

تُّوَن، ش ْعبَةا، فأْفَضل ها قَْول  ًل إلَهَ إًلَّ َّللاَّ ، وأَْدناها  بْضٌع وَسْبع وَن، أْو بْضٌع وس 

، و يق  َن اإليمان  إماَطة  األَذى َعن  الطَّر    )صحيح مسلم(. (.اْلَحياء  ش ْعبَةٌ م 

إليمان باهلل عزِّ وجلِّ عرىا كثيرة، وإنِّ أوثقها الحبِّ والبغض في هللا، لو
ْنَد  ا ع  ل وسا ٍب قَاَل:" ك نَّا ج   لنبياوالمواًلة والمعاداة في هللا، فعَن  اْلبََراء  ْبن  َعاز 

؟ قَال وا الصَّالَة . قَاَل: أَىُّ ع  ): فَقَالَ -هللا عليه وسلِّم  صلِّى- ْسالَم  أَْوثَق  َرى اإل 
َكاة . قَاَل: َحَسنَةٌ َوَما اب َها. قَال و هيَحَسنَةٌ َوَما  يَام  بها. قالوا هي: الزَّ : ص 

. قَال وَرَمَضاَن. قَاَل: َحَسٌن َوَما ه َو  . قَاَل: َحَسٌن َوَما ه َو اب ه  : به. قالوا: اْلَحجُّ
َهاد . قَا بَّ  وثقإ نَّ أَ : قالبه. َل: َحَسٌن َوَما ه َو اْلج  يَمان  أَْن ت ح  ،  فيع َرى اإل  َّللاَّ
َض   (.صحيح الترغيب) .(َّللاَّ   فيَوت ْبغ 
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 أدلة وجوب اإليمان باهلل:

  يَل  ب اّللَّ   آَمنَّا )ق ول وا يَم َوإ ْسَماع  َل إ لَى إ ْبَراه  َل إ لَْينَا َوَما أ ْنز  َوَما أ ْنز 

يَسى َوَما أ وت َي النَّب يُّوَن َوإ   وَسى َوع  ْسَحاَق َويَْعق وَب َواأْلَْسبَاط  َوَما أ وت َي م 

ْم َونَْحن  لَه   ْنه  ق  بَْيَن أََحٍد م  ْم ًَل ن فَرِّ  ْن َربِّ ه  وَن(م  ْسل م   (.136البقرة: ) م 

 (يب  َدْعَوةَ ا يٌب أ ج  ي َعنِّ ي فَإ نِّ ي قَر  بَاد  لدَّاع  إ َذا َدَعان  َوإ َذا َسأَلََك ع 

يب وا ل ي ن وا فَْليَْستَج  ْم  ب ي َوْلي ْؤم   (.186البقرة: ) يَْرش د وَن(لَعَلَّه 

  ( َن ونَ  آَمن ْؤم  ْن َربِّ ه  َواْلم  َل إ لَْيه  م  س ول  ب َما أ ْنز   َوَماَلئ َكت ه   ب اّللَّ  آَمَن  ك ل   الرَّ

ق  بَْينَ  س ل ه  ًَل ن فَرِّ  ْعنَا َوأََطْعنَا غ ْفَرانََك  َوك ت ب ه  َور  س ل ه  َوقَال وا َسم  ْن ر  أََحٍد م 

ير    (.285البقرة: ) (َربَّنَا َوإ لَْيَك اْلَمص 

 ( ْوف  َوتَْنَهْوَن َعن   ك ْنت م اْلَمْعر  وَن بااا  ر  أْم  اس  تاااَ ْت ل لناااَّ جاااَ ٍة أ ْخر  َخْيَر أ ماااَّ

ْنَكر   ن ونَ  اْلم  اّللَّ   َوت ْؤم  م  أَهاااْ  آَمنَ َولَْو  بااا  ْنه  ْم م  ا لَه  اَن َخْيرا اب  لَكاااَ تاااَ ل  اْلك 

ن ونَ  ْؤم  ه م   اْلم  ق وَن(َوأَْكثَر   (.110آل عمران: ) اْلفَاس 

 ( ْم ْنه  ْلم  م  وَن ف ي اْلع  خ  اساا  ن  الرَّ ن وَن لَك  ن وَن ي ْؤم  ْؤم  َل إ لَْيَك َوَما َواْلم  ب َما أ ْنز 

يَن الصاااااااَّ  يم  ق  َك َواْلم  ْن َقْبلاااا  َل م  اةَ أ ْنز  كااااَ ْؤت وَن الزَّ ن ونَ وَ  اَلةَ َواْلم  ْؤم   اْلم 

ا  ب اّللَّ   ْم أَْجرا ر  أ ولَئ َك َسن ْؤت يه  ا(َواْليَْوم  اآْلخ  يما  (.162النساء: ) َعظ 

 ( ن ونَ إ نََّما ْؤم  يَن آَمن وا ب اّللَّ   اْلم  عٍ  الَّذ  َوَرس ول ه  َوإ ذَا َكان وا َمعَه  َعلَى أَْمٍر َجام 

يَن لَْم يَذْ  ن ونََك أ ولَئ َك الَّذ  يَن يَْستَأْذ  ن وه  إ نَّ الَّذ  ن  َهب وا َحتَّى يَْستَأْذ  ب اّللَّ   ونَ ي ْؤم 

م   ْم َواْستَْغف ْر لَه  ْنه  ئَْت م  ْم فَأَْذْن ل َمْن ش  َوَرس ول ه  فَإ َذا اْستَأَْذن وَك ل بَْعض  َشأْن ه 

َ َغف وٌر  َ إ نَّ َّللاَّ يٌم(َّللاَّ  (.62نور: ال) َرح 

  ن ونَ  )إ نََّما ْؤم  ْم آَيَات ه   اْلم  ْم َوإ ذَا ت ل يَْت َعلَْيه  لَْت ق ل وب ه  َر َّللاَّ  َوج  يَن إ ذَا ذ ك  الَّذ 

ْم إ يَماناا  ْم يَتََوكَّل ونَ َزاَدتْه  ا َرَزْقنَاه ْم  ،َوَعلَى َرب ِّه  مَّ اَلةَ َوم  وَن الصَّ يَن ي ق يم  الَّذ 

ن ونَ َك ه م  أ ولَئ   ،ي ْنف ق ونَ  ْؤم  ْزٌق  اْلم  ْم َوَمْغف َرةٌ َور  ْنَد َرب ِّه  ْم َدَرَجاٌت ع  َحقًّا لَه 

يٌم(  (.5-2:األنفال) َكر 

 ( ن ونَ إ نََّما ْؤم  يَن  اْلم  ْم  ب اّللَّ   آَمن واالَّذ  َوَرس ول ه  ث مَّ لَْم يَْرتَاب وا َوَجاَهد وا ب أَْمَوال ه 

ْم ف ي َسب يل  َّللاَّ   ه  ق ون(  أ ولَئ َك ه م  َوأَْنف س  اد   .(15الحجرات: )الصَّ

 نَ أَْن : )عن اإليمان قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ب اهلل   ت ْؤم 

، وَ  ر  س ل ه  َواْليَْوم  اآلخ  نَ َوَماَلئ َكت ه  َوك ت ب ه  َور  ه  َوَشرِّ   ت ْؤم   :قَالَ و (ب اْلقََدر  َخْير 

ْساَلم  أَْن تَْشَهَد أَنْ ا) داا َرس ول  هللا  َصلَّى هللا  َعلَْيه   إل  َحمَّ ًَل إ لَهَ إ ًلَّ هللا  َوأَنَّ م 

جَّ اْلبَْيَت إ ن   َكاةَ، َوتَص وَم َرَمَضاَن، َوتَح  اَلةَ، َوت ْؤت َي الزَّ َوَسلََّم، َوت ق يَم الصَّ

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



10 
 

َ )، وقال عن اإلحسان: (اْستََطْعَت إ لَْيه  َسب يالا  فَإ ْن  نََّك تََراه ،أَْن تَْعب َد هللاَ َكأ

 (.صحيح البخاري( )لَْم تَك ْن تََراه  فَإ نَّه  يََراكَ 

 :باهلل اإليمان ثمار

 تهيدانعكاس لعق ؛في حياته وممارساته اليوميةإن سلوك اإلنسان وتصرفات ه 

صلَحت العقيدة اإليمانية صلَح السلوك واستقام، وإذا فَسدت فسد  اإليمانية؛ فإن

، ومن ثَ  مَّ كانت عقيدة التوحيد واإليمان باهلل ضرورةا، ًل يستغني عنها واعوجَّ

   .اإلنسان؛ ليستكمل شخصيته، ويحقق إنسانيته

وإذا سيطرت عقيدة التوحيد على النفس اإلنسانية، أثمرت الفضائل اإلنسانية 
ا نحو الخير والنبل،  العليا، فتسمو النفس عن الماديات الوضيعة، وتتَّجه دائما

الحلم واألناة، والصبر، و بالصدق،ة والشرف، ويتخلق صاحب ها والنزاه
 الرفق والرحمة، والتواضع.واألمانة، و

وغاية المسلم األساسية في أخالقه، أن يحقق مرضاة ربِّ ه في اآلخرة، 
ا يََره  يَْعَمْل م   فََمنْ  :(تعالى قال ةٍ َخْيرا ةٍ َشرًّ  ،ثْقَاَل َذرَّ ثْقَاَل َذرَّ  (يََره  ا َوَمْن يَْعَمْل م 

 .(8، 7الزلزلة: )

يَن ) :ىتعالهللا  كما أن المسلم يحقِّ ق سعادته في الدنيا قبل اآلخرة، يقول      الَّذ 
ْكر  َّللاَّ  تَْطَمئ نُّ اْلق ل وب   ْكر  َّللاَّ  أًََل ب ذ  ْم ب ذ   .)28الرعد:) (آَمن وا َوتَْطَمئ نُّ ق ل وب ه 

خالق الفاضلة، والطمأنينة القلبية فالسرور ثمرة عملية لمن يتحلَّى باأل
والشعور بخيرية الذات وخيرية المصير، وهذه من ثمرات اًلنسجام بين 
ف بمقتضى  اإليمان واألخالق، وذلك نتيجة طبيعية؛ ألن اإلنسان عندما يتصرَّ
عقيدته يشعر  بأنه إنسان خيِّ ر قويُّ اإلرادة، يتغلب على نوازعه الشريرة 

ي ربه، هذا في الدنيا، فهو في كل عمل وشهواته، ويرتفع بنف سه إلى ما ي رض 
سواء كان هذا العمل مع نفسه، أو مع ربه، أو مع الناس  يدرك أن هللا  ؛يعمله

ا أن هللا مطَّلع عليه، ويتذكر قول ْن :(لىتعا هللا معه، ويتذكر دائما َما يَْلف ظ  م 
يَن اْلق ْسَط  :(سبحانه هولوق، (18ق:) )قَْوٍل إ ًلَّ لََدْيه  َرق يٌب َعت يدٌ  َونََضع  اْلَمَواز 

ْن َخْرَدٍل أَتَْينَا ب َها َوَكفَى  ثْقَاَل َحبٍَّة م  يَْوم  اْلق يَاَمة  فاََل ت ْظلَم  نَْفٌس َشْيئاا َوإ ْن َكاَن م  ل 
ب ينَ   (.47األنبياء:) (ب نَا َحاس 

ته، كما       أنَّ قبح السلوك إنَّ جمال السُّلوك دليل على صدق اإليمان وقوَّ
وانحراف األخالق دليٌل على ضعف اإليمان أو انعدامه؛ فالعالقة بين السلوك 
واإليمان عالقةٌ قويَّة ومتالزمة، ًل يكمل إيمان المرء إًل بصالح أخالقه 

 .وحسن عالقته مع اآلَخر، وقول المعروف وبذل الخير
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ميا يأتي ف ونبيِّن؛ هللا تاهللا هي تدبر آي من قواعد السلوك مع القاعدة الثانية
 .ثمارهاو اهبوأدلة وجو ها،مفهوم

 مفهوم تدبر آيات هللا:
تدبر هو التأمل في آيات تدبرف وفهم معانيها والعمل بها. هللا ال ية القراءة ال

 تنقضااي ًل نالقرآو .وتنفذ إلى القلب الحلقوم، تتجاوز للقرآن الكريم الواعية
ل  الف ْكَر والنََّظَر عجائب ه ، فال يَ  ر  على ما ورَد في تفسااااير  اآلية، بل ي ْعم  ْقتَصاااا 

ل  في اآليات  وما تَد لُّ عليه، وبهذا ت ْفَهم  اآلية  على أوساااااع معان يها التي  ويَتَأمَّ
ر  اآلية  على معنىا واحٍد من المعاني، فاآلية  ت فهم على  تدل عليها، وًل ت ْقصااااَ

ن  أْن ت حَمَل اآلية  على الكثير  من المعاني معاٍن كثيرةٍ ًل تعارض ب ينها، في ْمك 
الحقيقية والمجازية التي ت ْفَهم  من اآلية، ويَسااااااامح بها التركيب، إذا لم يكن 

 .هناك تعارٌض بين هذه المعاني

ة وإنما يتعين ممارس والتأمل،على مجرد التفكر تدبر اآليات ًل يقتصر و
وعاقبته، إذ ًل يتعلق األمر مع القرآن، بمجرد التدبر عبر اًللتفات إلى مآله 

التفكر والتأمل، بل إنهما يعتبران وسيلة إلى غاية كبرى، وهي التذكر، 
 ، وليس مجرد الترف العلمي والمعرفي.عظمة هللاإدراك و

 :آيات هللا ومن وسائل تدبر

  المداومة على التالوة مع التزام آدابها من طهارة وحضور القلب وإعمال

 .كر للوصول إلى أسرار القرآن ومقاصدهالف

  عدم اإلصرار على المعاصي والذنوب ألنها سبب ًلستثقال كالم هللا

 .والنفور منه

  اختيااار أوقااات صاافاء الااذهن والقلااب ماان شااواغل الاادنيا كجااوف اللياال

 .وعند الفجر

  المخاطاااب باااأوامر القااارآن الكاااريم ونواهياااه هاااو استشاااعار القاااارئ أناااه

 .للعمل به

 آلياااة والتجااااوب معهاااا لماااا فاااي ذلاااك مااان تقريااار للمعااااني فاااي تكااارار ا

 .النفس وطمأنة للقلب

  ،القراءة  بتأٍن وهدوء، والتفاعل  مع اآليات بحضور القلب، وإلقاء السمع

ه  اإلكثاَر من القراءة بدون  وإمعان النظر، وإعمال العقل. فال يكون َهمُّ

ٍل وفَْهٍم لما يقرؤه  .تأمُّ
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   ياق ل  في س  باق  هو التأمُّ ، فالسِّ  بَاق  واللحاق  َن السِّ  ، والسياق  يتكون  م  اآلية 

 .ما قبل اآلية، واللحاق هو ما بعد اآلية

  أْن يربَط اإلنسان  بين آيات  القرآن  والواقع  الذي يعيش ه ، ويجعَل من اآليات

ا لمن حوله وما يحيط به ه، وميزانا  وذلك من ،منطلقاا إلصالح حيات ه وواقع 

 .لٍُّف في إنزال اآليات على الواقعغير تك

 تدبر آيات هللا:وجوب أدلة 

  ( ونَ أَفاََل  .(24محمد:) (اْلق ْرآَن أَْم َعلَىَٰ ق ل وٍب أَْقفَال َها يَتََدبَّر 

   بَاااَرٌك تَاااٌب أَنَزْلنَاااه  إ لَْيااَك م  وا)ك  يَاادَّبَّر  يَتَااَذكََّر أ ْول ااوا اأْلَْلبَاااب (  لِّ  آيَات ااه  َول 

 (. 29)ص: 

  ( َع واْ لَااااه   و َئ ُۡلق ااااۡرَءان  فَُۡسااااتَم  اااات واْ َوإ َذا ق اااار  ااااونَ لَعَلَّك ااااۡم  أَنص  ( ت ۡرَحم 

 (.204)األعراف: 

  ( واأَفَلَااااْم ااااينَ  يَاااادَّبَّر  ل  ااااا لَااااْم يَااااأْت  آبَاااااَءه م  اأْلَوَّ  (اْلقَااااْوَل أَْم َجاااااَءه م مَّ

 (68المؤمنون:)

 ( ونَ أَفاََل ند  َغْير  َّللاَّ  لََوَجد وا ف يه  اْخت اَلفاااْلق ْرآَن َولَْو َكا يَتََدبَّر  ْن ع   َن م 

ا  (.82)النساء:) َكث يرا

 تدبر آيات هللا: ثمار

  فلم يكن : التكريمالتدبر تكريم لإلنسان، وحمل له على الشعور بهذا

هذا  القرآن ادعالقرآن دعوة يستقيل معها عقل اإلنسان وتفكيره، وإنما 

غ الترغيب والترهيب، إلى التدبر في ررت الدعوة، بصيك  العقل، و

مختلف  رك في ذلكتكتاب هللا طريقا وحيدا إلى اًلقتناع واًلستجابة، يش

يكرم الحرية الفكرية إذا كان الفكر الغربي  .طوائف المجتمع اإلنساني

يتعين بلوغها، والحفاظ عليها بقوة القانون،  ةغاي هاباعتبار لإلنسان

التكريم منطلقا ًل غاية، وشتان بين تكريم جعل ذلك الكريم فإن القرآن 

 .يبقى غاية، وبين تكريم يتأسس منذ لحظة اًلنطالق

  ،جه إلىويتإن من يمارس خلق التدبر في القرآن يقيم الحجة على نفسه 

معرفة الحق في القرآن، واًلهتداء به إذا خلصت نيته، وصفا قلبه، 

يظل معرضا عنه،  وذلك أن ما جاء في القرآن ًل يملك من تدبره أن

ففيه من الجمال، وفيه من الكمال، وفيه من التناسق، وفيه من الجاذبية، 
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وفيه من موافقة الفطرة، وفيه من اإليحاءات الوجدانية، وفيه من عظمة 

اًلتجاه، وفيه من قويم المناهج، وفيه من محكم التشريع... وفيه من كل 

 .بيهاشيء ما يستجيش كل عناصر الفطرة ويغذيها، ويل

 من اختار طريق التدبر، ًل يلبث أن تظهر  :التدبر زاجر عن المعاصي

على مشاعره أمارات التقدير واًلعتبار لما هو منخرط فيه، وًلبد أن 

زاجر معنوي يمنعه من  ؛ينشأ عن معاودته وارتياده آلفاق التدبر

  .اًلرتكاس في المعاصي، معاص الفكر والسلوك

 إلى نفساه، وإلى من حوله من « رساول»نصاف المسالم بأنه  يمكن أن

 «حاملة الرسالة اإلسالمية»الناس، وهؤًلء المسلمون يشكلون األمة، 

إلى البشرية جمعاء، ولن يتحقق هذا البعد في وجدان المسلم المعاصر 

تدبر في كتاب هللا، وتجاوز القراءة الوردية إلى النظر الطويل  إًل بال

إذا أردت اًلنتفاااع بااالقرآن،  .هااامرامي ضفي اآليااات، والتفكر في بع

فاجمع قلبك عند تالوته وسماعه، وألق سمعك، فإنه خطاب إليك على 

 .صلى هللا عليه وسلم لسان رسوله

  في عرضه للنماذج البشرية في قصص األقوام واألمم القرآنيهدف لم ،

السابقة، إلى التسلية أو السرد الحر، وإنما رسم تلك النماذج من أجل 

ع في شرك وومن أجل أن يتجنب المسلمون الوق .اًلعتبارالعظة و

 .األسباب التي تسوق إلى أخطاء تلك األمم
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ونتناول  ؛هللا القاعدة الثالثة من قواعد السلوك مع هللا سبحانه هي تدبر صنع
 .ثمارها، وا، وأدلة وجوبههافيما يأتي بيان مفهوم

 مفهوم تدبر صنع هللا:
ه فاااي التأمااال بآياااات هللا فاااي إعماااال العقااال وإطالقاااتااادبر صااانع هللا هاااو 

عااازِّ -والمالحظاااة لدقِّاااة وجماااال وعظماااة سااانن هللا ، وفاااي األنفاااسالكاااون 
  .صنعه في-وجلِّ 

   ؛ نذكر منها أمثلة يسيرة:تدبر صنع هللا كثيرةمجاًلت و

 بال جكالتأمل في خلق ال التأمل بالكون وما فيه من إبداعٍ وإتقاٍن وجماٍل؛

وتقلِّب الليل والنهار وما يصاحب  ،، والتفكِّر بجريان األنهاررواألشجا

ذلك من تغيِّر في أحوال األرض، حيث يعلم اإلنسان بذلك كيف أنِّ كلِّ 

 ما في الكون يسير وفق نظام دقيق ًل يتبدِّل وًل يتخلِّف.

  حانهسب – ن هللاأ، وما فيه من آيات، حيث لإلنسانالتأمل في خلق هللا-

 ؤدِّيتو ؛في انسجام تاماإلنسان بأحسن صورةٍ، فتتكامل أعضاؤه  خلق

 بدرجٍة عاليٍة من الدقة واإلتقان.  ئفهااوظ

 يدةٍ على أموٍر عد جبلهم-وجلِّ عزِّ -كيف أنِّ هللا  ،التأمل في طبائع البشر

منها: حبِّ المال والشهرة والرئاسة وحب الخلود والحرص على التملِّك 

 وعمارة األرض. 

 نِّ أي الكائنات الحيِّة بأشكالها وأنواعها وأساليب حياتها حيث التأمل ف

 لها األحوال والظروف المناسبة لتعيش حياتها الخاصة.  هيأ-تعالى-هللا 

  التفكِّر في الدنيا وسرعة فنائها، وما فيها من أكدار وصعوبات ومشاق

ها إًلِّ الخساااااااران  جد في ها لم ي ها وجرى خلف وابتالءات، فمن افت تن ب

 هانة. والم

  قصص األمم السابقة، كيف أنِّهم  من-تعالى-التفكِّر فيما أخبر هللا

، فأهلكهم هللا  وا بأنفسهم واستكبروا عن عبادة هللا عزِّ وجلِّ اغترِّ

  .بهاوأبادهم، ولم ي بق منهم إًلِّ آثارهم حتى يعتبر الناس 

 أدلة وجوب تدبر صنع هللا:

    ااااوق ن ينَ )َوف ااااي اأْلَْرض ْلم  ااااك ْم ، آيَاااااٌت لِّ  ونَ َوف ااااي أَنف س  اااار  ( أَفَاااااَل ت ْبص 

 (.21-20)الذاريات: 
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 ( ااااااَماَوات  َواألَْرض  وَ  َخْلااااااق  إ نَّ ف ااااااي اللَّْياااااال  َوالنََّهااااااار   اْخاااااات الَف  السَّ

ي ف ااي اْلبَْحاار  ب َمااا يَنفَااع  النَّاااَس َوَمااا  ااَن  أَنااَزلَ َواْلف ْلااك  الَّت ااي تَْجاار  َّللاِّ  م 

ااااء فَأَْحيَااا ااان مَّ اااَماء م  ااان ك ااالِّ   بَاااثَّ ا ب اااه  األْرَض بَْعاااَد َمْوت َهاااا وَ السَّ ف يَهاااا م 

يف  َدآبَّاااٍة وَ  اااَماء َواألَْرض   تَْصااار  ر  بَاااْيَن السَّ َساااخِّ  يَااااح  َوالسَّاااَحاب  اْلم  الرِّ 

 (.164البقرة: ) (آليَاٍت لِّ قَْوٍم يَْعق ل ونَ 

  ( وا ف ااااي ااااَماَوات  َواأْلَْرض  َوَمااااا  َملَك ااااوت  أََولَااااْم يَنظ اااار  َّللاَّ   َخلَااااقَ السَّ

اااامْ  اااان َشااااْيٍء َوأَْن َعَسااااىَٰ أَن يَك ااااوَن قَااااد  اْقتَااااَرَب أََجل ه  يٍث  م  فَب ااااأَيِّ  َحااااد 

ن ون( )األعراف:بَْعَده    (.185ي ْؤم 

 (  ْن آيَات ه ن َدابٍَّة َوه َو َعلَى  بَثَّ السََّماَوات  َواألَْرض  َوَما  َخْلق  َوم  َما م  ف يه 

ْم إ َذا يََشاء  ه   (29)الشورى: يٌر( قَد  َجْمع 

 ( ونَ أَفاَل ب ل  َكْيَف  يَنظ ر  ل قَتْ إ لَى اإل  ف عَتْ َوإ لَى السََّماء َكْيَف  خ  ى َوإ لَ  ر 

بَال  َكْيَف  بَتْ اْلج  َحتْ َوإ لَى األَْرض  َكْيَف  ن ص   ).20-17الغاشية: ) (س ط 

 (  واق ل ـات  َوالن ذ ر  َعن َماَذا ف ي السََّمـاوات  َواألرض  َوَما ت غن ى اآليَ  انظ ر 

ن ونَ  قَومٍ   .(101يونس: ) (ًلَّ ي ؤم 

 ( َااااا  أَنَزلنَاااااو اجا ااااَرات  َماااااء ثَجَّ عص  ااااَن الم  جَ م  ِّن خاااار  ب ااااه  َحبًّااااا َونَبَاتاااااا  ل 

اٍت أَلفَافاا  (.16-14النبأ: ) (َوَجنّـَ

 ( بَالَ  أَخَرجَ  َدَحـاَهاَواألَرَض بَعَد َذل َك نَها َماءَها َوَمرَعـاَها َوالج   م 

ك م أَرَسـاَها  (.33-30النازعات: ) (َمتَـاعاا لَّك م َوألَنعَـام 

 ( َه  أَنَّا  ليَنظ ر  ف نَسـان  إ لَى َطعَام  رَض َشقًّا األَ  َشقَقنَاالَماء َصبًّا ث مَّ  َصبَبنَااإل 

نَباا َوقَضباا َوَزيت وناا َونَخالا َوَحَدائ َق غ لباا َوفَـ فَأَنبَتنَا َهةا َوأَبًّا اف يَها َحبًّا َوع  ك 

ك م تَـاعاا لَّك م َوألَنعَـام   (.32-24عبس: ) (مَّ

 ( اِرُعونَ أَأَْنتُْم تَْزَرُعونَهُ أَْم نَْحُن ، تَْحُرثُونَ أَفََرأَْيتُْم َما ْْلنَا ُُ لَْو نََشاءُ لََجعَ  ،الزَّ
 أَفََرأَْيتُُم اْلَماءَ  ،نَ بَْل نَْحُن َمْحُروُمو ،إِنَّا لَُمْغَرُمونَ  ،ُحَطاًما فََظْْلتُْم تَفَكَُّهونَ 

لَْو نََشاُء   ،اْلُمْنِزلُونَ أَأَْنتُْم أَْنَزْلتُُمو ُُ ِمَن اْلُمْزِن أَْم نَْحُن  ،تَْشَربُونَ الَِّذي 
َشْْتُْم أَأَْنتُْم أَنْ  ،تُوُرونَ النَّاَر الَّتِي  أَفََرأَْيتُمُ  ،َجعَْْلنَا ُُ أَُجاًجا فَْلَْوََل تَْشُكُرونَ 

ََسبِ  ْْ فَ   ،نَْحُن َجعَْْلنَاَها تَْذِكَرةً َوَمتَاًعا ِلْْلُمْقِوينَ  ،اْلُمْنِشئُونَ ْم نَْحُن َشَجَرتََها أَ 
 (.74-63الواقعة: بِاَْسِم َربِ َك اْلعَِظيِم )

 ( َّي أَتْقََن ك ل ْنَع َّللاَّ  الَّذ   (.88: ( )النملَشْيءٍ ص 
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 تدبر صنع هللا: ثمار
ف   تدبر صنع هللا له اإلنسان بربهي عَرِّ  ، وعظيم  سلطانه وقدرته، وعظيم  تفضُّ

يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم و .وبصيرةزداد علما وعمال في خلقه؛على 

 .ألنه يراه يصدق بعضه بعضا، ويوافق بعضه بعضا ،بأنه كالم هللا

وقد ظهر في عصرنا أبحاث ودراسات للبحث في أمور كونية عرفت 

م عن حقائَق علمية ل رخبااإل وتهدف إلى ؛ةباإلعجاز العلمي في القرآن والسن

تكن معروفة للبشرية يوم نزول القرآن على نبينا صلى هللا عليه وسلم، ولم 

 .يكتشف العلم  هذه الحقائق إًل في وقتنا الحاضر

ضف من سبعمائة آية إلى مسائل هي من صميم  أكثرفي  القرآن الكريم قد تعرَّ

علمية، كقضايا عامة، ودخل في تفاصيل  العلم، وذكر جانباا من الحقائق ال

بعض الحقائق األخرى، وتلك اآليات هي في مجموعها إحدى نواحي إعجاز 

القرآن التي ظهرت في هذا العصر الذي يؤمن فيه األفراد والجماعات بالعلم، 

 .وتقاس فيه الشعوب بما أحرزته من علوم واختراعات

ٍ أو  ن المعلوم أن القرآن ليس كتاَب طبِّ هندسة أو زراعة أو نحو ذلك من م 

العلوم التجريبية، إًل أنه قد حوى قبساا من هذه العلوم؛ ليكوَن دليالا على أن 

 .القرآن كالم هللا تعالى، المنزل على عبده ونبيه محمد صلى هللا عليه وسلم

اإلنسان وعلَّمه، وأنزل القرآن الكريم على عبده ونبيه سبحانه وتعالى هللا  خلق

لى هللا عليه وسلم، وأخبر سبحانه أنه سيكشف للناس عامة وللعلماء محمد ص

خاصة حقيقةَ ما في هذا القرآن من آيات بينات لتكون دليالا على صدق رسالة 

مْ ) :قال سبحانهف .نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم يه  آيَات نَا ف ي اآْلفَاق  َوف ي  َسن ر 

ْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَه مْ  ه  يٌد( شَ أَنَّه  اْلَحقُّ أََولَْم يَْكف  ب َربِّ َك أَنَّه  َعلَى ك لِّ  َشْيٍء  أَْنف س  ه 

 .)53: فصلت)

إن اآليات  التي سيريها هللا لعباده ًل تقتصر على فترة زمنية واحدة، وًل على 

يل واحد من األج ال، بل إنها تشمل جميع األزمان وجميع األجيال، في يج 

 .آن الكريم حق  من عند هللا تعالىدًللة واضحة على أن القر
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ا يأتي ممن قواعد السلوك مع هللا هي شكر هللا على نعمه، وفي القاعدة الرابعة
 .ثمارها، وا، وأدلة وجوبههابيان مفهوم

     مفهوم شكر هللا على نعمه:
لشاااااااكر بالنية ويكون ا ؛الثناء على هللا بما هو أهله شاااااااكر هللا على نعمه هو

له والقول والفعل  م هللافنع .على نعمه التي أنعم بها على العبد في كل أحوا

وَها  عز وجل ًل تعد وًل تحصااى، قال تعالى: )و  (إ ن تَع دُّواْ ن ْعَمةَ ُّللَّ  ًَل ت ْحصاا 

 :ومن أعظم النِّ عَم وأجلِّ ها(. 34)إبراهيم:

  :ينَك ْم َوأَتَْمْمت  َعلَْيك ْم ْليَْوَم أَكْ ا :(قال هللا تعالىنعمة اإلسالم َمْلت  لَك ْم د 

ْساَلَم  يت  لَك م  اإْل  يناان ْعَمت ي َوَرض    (.3: )المائدة) د 

  :لكي تعرف قَْدر هذه النعمة، انظ ر إلى أحوال الناس الذين نعمة الصحة

فقدوا هذه النعمة، فمن الناس: من هو أعمى، وهذا أعرج، وهذا أصمُّ، 

يق وهذا أْبَكم، و عاٌق عن الحركة، وهذا عنده غسيل للك لى، وهذا ض  هذا م 

عافانا هللا وإيَّاكم، وشفى جميع  .... إلخ في التنفُّس، واآلخر عنده مرض

 .مرضى المسلمين

  :ميََّز هللا عز وجل اإلنساااان من بين ساااائر المخلوقات بهذا نعمة العقل

ْمَنا بَن ي ) :العقل؛ قال هللا تعالى َقْد َكرَّ آَدَم َوَحَمْلَناه ْم ف ي اْلبَرِّ  َواْلبَْحر  َولَ

ْن َخلَْقَنا  مَّ ْلَناه ْم َعلَى َكث يٍر م  يِّ َبات  َوفَضاااااااَّ َن الطَّ ( َوَرَزْقَناه ْم م  يالا تَْفضااااااا 

 ) .70: اإلسراء)

  :ا أصبح منكم آمنا  : )منوسلمقال رسول هللا صلى هللا عليه نعمة األمن

عافاى في جسده، عن ـْربه، م  يَزْت له الدُّنيا في س  ده  ق وت  يومه، فكأنما ح 

 (.سنن الترمذي) (بحذافير

  :ولتتأمل في حال كثير من أبناء نعمة المأكل والمشاااـاااااااااارب والملبس

المساااالمين الذين يفترشااااون األرض، ويلتحفون بالسااااماء، ولنقف معهم 

ونساااااااعدهم حتى تسااااااتديم هذه النِّ عَم، ولنحذر من اإلسااااااراف؛ قال هللا 

َرب وا َوًَل يَ  :)تعالى ٍد َوك ل وا َواشاااااااْ ج  ْنَد ك لِّ  َمساااااااْ ينَتَك ْم ع  ذ وا ز  ا بَن ي آَدَم خ 

بُّ  ف وا إ نَّه  ًَل ي ح  ف يَن(ت ْسر  ْسر   (.31األعراف: ) اْلم 
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 هللا: نعم كرأدلة وجوب ش

 (152:)البقرة تَْكفُُروِن(َوََل  ِلي اْشُكُرواوَ  أَْذُكْرُكمْ  )فَاْذُكُرونِي. 

 )   اْشُكُرواوَ  َها الَِّذيَن آَمنُوا ُكْلُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما َرَزْقنَاُكمْ يَا أَي  ِ ْم إِْن ُكْنتُ  لِِلَّ

 (.172: ةالبقر ( ) إِيَّا ُُ تَْعبُُدونَ 

  ( ْبِعَاااَذابُِكم ُ ُ  َوآَمْناااتُمْ  َشاااَكْرتُمْ إِْن  َماااا يَْفعَاااُل عَّ  َعِْليًماااا( َشااااِكًراَوَكااااَن عَّ

 (.147النَساء: )

 ( َْلبَْلَُد الطَّي ُِب يَْخُرُج نَبَاتُهُ بِإِْذِن َرب ِِه َوالَِّذي َخبَُث ََل يَْخُرُج إَِلَّ نَِكًدا او

ُف اْْليَاتِ   (.58: ف( )األعرايَْشُكُرونَ ِلقَْوٍم  َكَذِلَك نَُصر ِ

 ( َّعَفُوَن فِي اأْلَْرِف تََخافُوَن أَْن يَتََخط تَفااااْ ُكُم فَ َواْذُكُروا إِْذ أَْنتُْم قَِْليٌل ُمَسااااْ

ِر ُِ َوَرَزقَُكْم ِمَن الطَّي ِبَاتِ  ُكُرونَ تَ لَعَْلَُّكْم  النَّاُس فَآَواُكْم َوأَيََّدُكْم بِنَصاااااْ ( شاااااْ

 ).26: )األنفال

  ( َعْلَْيَها ِ ِ لَُكْم فِيَها َخْيٌر فَاْذُكُروا اَْسَم عَّ َواْلبُْدَن َجعَْْلنَاَها لَُكْم ِمْن َشعَائِِر عَّ

َوَجبَْت ُجنُوبَُها فَُكْلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلقَانَِع َواْلُمْعتَرَّ َكَذِلَك َصَوافَّ فَإَِذا 

ْرنَاَها لَُكمْ   (36الحج: ) (تَْشُكُرونَ لَعَْلَُّكْم  ََسخَّ

 )  ًة اَر ِخْْلفااَ َل َوالنَّهااَ َل الْلَّيااْ ِذي َجعااَ ذَّكََّر أَْو أََراَد  َوُهَو الااَّ ِلَمْن أََراَد أَْن يااَ

 .)62: نلفرقاا ( ) ُشُكوًرا

 )  قَاااَل الَّااِذي ِعْنااَد ُُ ِعْْلااٌم ِمااَن اْلِكتَاااِب أَنَااا آتِيااَك بِااِه قَْبااَل أَْن يَْرتَاادَّ إِلَْيااَك

ا ِعْناااَد ُُ قَااااَل َهاااَذا ِماااْن فَْفاااِل َرب ِاااي اااا َرآ ُُ ُمَْساااتَِقره ِليَْبْلُاااَونِي  َطْرفُاااَك فَْلَمَّ

َوَمااْن َكفَااَر فَااإِنَّ َرب ِااي  ِلنَْفَِسااهِ  رُ يَْشااكُ فَإِنََّمااا َشااَكَر  أَْم أَْكفُااُر َوَماانْ  أَأَْشااُكرُ 

  (40( )النمل:َغنِيٌّ َكِريمٌ 

  ( ُكنُوا فِيااِه َوِلتَْبتَغُوا ِمْن اَر ِلتََساااااااْ َل َوالنَّهااَ َل لَُكُم الْلَّيااْ ِه َجعااَ َوِمْن َرْحَمتااِ

 (.73القصص: ) (تَْشُكُرونَ َولَعَْلَُّكْم  فَْفِْلهِ 

  (إِنََّما  ِ  أَْوثَانًا َوتَْخْلُقُوَن إِْفًكا إِنَّ الَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمْن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن عَّ

ْزَق َواْعبُُدو ُُ  ِ الر ِ ِ ََل يَْمِْلُكوَن لَُكْم ِرْزقًا فَاْبتَغُوا ِعْنَد عَّ ا ُكُرواشْ وَ  ُدوِن عَّ

 (.17: )العنكبوت تُْرَجعُوَن(إِلَْيِه  لَهُ 

 ( ِ َل الر َراٍت َوِليُِذيقَُكْم ِمْن َرْحَمتِِه َوِلتَْجِرَي َوِمْن آيَاتِِه أَْن يُْرَسااااِ يَاَح ُمبَشاااا ِ

 (.46)الروم:  (تَْشُكُرونَ اْلفُْْلُك بَِْْمِر ُِ َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْفِْلِه َولَعَْلَُّكْم 

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



19 
 

 ( َوَمْن  اْشُكرْ َولَقَْد آتَْينَا لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ أَِن ِ ْفَِسِه َوَمْن ِلنَ يَْشُكرُ فَإِنََّما  يَْشُكرْ لِِلَّ

َ َغنِيٌّ َحِميدٌ   (.12)لقمان:  (َكفََر فَإِنَّ عَّ

 شكر نعم هللا: ثمار

  :ألنِّ العبد المؤمن يتميِّز  بشااكر هللا دخول الشاااكر في قائمة المؤمنين
تعالى على كلِّ ما يصاايبه، إن كان خيراا فرح وشااكر، وإن كان شااراا 

 هو خيٌر له وإن كان احتسب وصبر، فهو يعلم أنِّ كلِّ ما يأتي من هللا
ى "النعمة الباطنة".   ظاهره شراا، وهذا ما يسمِّ

  :مة يادة النع عالى قالز َكْرت ْم  َوإ ذْ ) :ت يَدنَّك ْم(َتأَذََّن َربُّك ْم لَئ ْن شاااااااَ  أَلَز 
من كرم هللا تعالى أنِّه يكافئ العبد على شكره النعمة، و، )7إبراهيم: )

ذْر المسلم من نسيان  الشكر؛ ألنه في ديمها لصاحبها ويزيد ها له، وليح
ض نفسه للعذاب وزوال النعمة.   بذلك يعرِّ

  :ًل تقتصااار  مكافاااأة هللا لعباااده الشاااكور اكتسااااب  األجااار فاااي اآلخااارة
هاااا لينااااَل األجاااَر والجااازاء  علاااى حااادود الحيااااة الااادنيا، إنماااا تجتاز 
ي  العظااايَم مناااه تعاااالى فاااي اآلخااارة. فهاااو سااابحانه القائااال: )َوَسااانَْجز 

يَن( الشَّ  ر   (145آل عمران: )اك 

  سبب للنجاة من العذابو ،المولى سبحانه وتعالى عن عبدهباب لرضا 
 العذاب من-وجلعزِّ -ألنِّ العبد الشكور ينجيه هللا   به؛ الذي قد يحلِّ 

  .ينجي المؤمن بسبب إيمانهكما 

 كلمات في شكر النعمة:

 ا م ا فيه. سبحانك يا ربنا لك الحمد والشكر حمداا كثيراا طيبا  باركا

  اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك وعلو

 مكانك. 

 ما  ئالسماوات واألرض وما بينهما ومل ئاللهم لك الحمد والشكر مل

 شئت من بعد. 

  اللهم لك الحمد والشكر عدد ذرات الكون في السماوات واألرض وما

 بينهما وما وراء ذلك. 

 لك و ،شكر في األولى ولك الحمد والشكر في اآلخرةاللهم لك الحمد وال

وأناء الليل  ،ولك الحمد والشكر من بعد ،الحمد والشكر من قبل

ا وأبداا.   وأطراف النهار وفي كل حين ودائما

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



20 
 

 اللهم لك الحمد على نعمك التي ًل  ،اللهم لك الحمد في اليسر والعسر

 يحصيها غيرك.

 أسألك إجابة الدعاء والشكر في  ،أنتًل إله إًلِّ  ،سبحانك اللهم وبحمدك

 الشدة والرخاء. 

  ،سبحانك ما أحلمك، وبحالي ما أعلمك، وعلى تفريج همي ما أقدِّرك

حمده سبحان َّللاِّ وب ،أنت ثقتي ورجائي، فاجعل حسن ظني فيك جزائي

 سبحان َّللاِّ العظيم. 

  الحمد هلل رب العالمين، الذي أحصى كل شيء عدداا، وجعل لكل شيء

 ، وًل يشرك في حكمه أحداا، وخلق الجن وجعلهم طرائق قدداا.أمداا 

   الحمد هلل رب العالمين الذي عال فقهر، وملك فقدر، وعفا فغفر، وعلم

 وستر، وهزم ونصر، وخلق ونشر.

  الحمد هلل رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراا، وجعل لكل قدر

ا.   أجالا، وجعل لكل أجل كتابا
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ن فيما يِّ من قواعد السلوك مع هللا هي الرضا بقضاء هللا، ونبالقاعدة الخامسة 
 .ثمارها، واومشروعية وجوبه مفهومها،يأتي 

  مفهوم الرضا بقضاء هللا:
والقاااادر فاااارع ماااان اإليمااااان باااااهلل الااااوارد فااااي القاعاااادة  اإليماااان بالقضاااااء

 وبيااااانء هللا الرضااااا بقضااااابخلااااق األولااااى؛ ولكاااان هااااذه القاعاااادة تخااااتص 
  على السلوك اإلنساني.  هآثار

من غير تردُّد وًل عز وجل تَقَبُّل ما يقضي به هللا  والرضا بقضاء هللا هو

ألن كل ما حصل لك أو عليك إنما هو بقدر هللا؛ فال تحزن على  ؛معارضة

  آت.أمر فات، وًل تَخف مما هو 

 عالمات الرضا ثالث:و

  اًلختيار قبلاًلستخارة. 

  المرارة عند القضاء.فقد 

 .دوام حب هللا في القلب بعد القضاء 

 أدلة وجوب الرضا بقضاء هللا:

  ( َْن اأْلَْمَوال  َواأْلَْنف س   َولَنَْبل َونَّك م وع  َونَْقٍص م  َن اْلَخْوف  َواْلج  ب َشْيٍء م 

ر   يَن،َوالثََّمَرات  َوبَشِّ  اب ر  يبَ  الصَّ ْم م ص  يَن إ َذا أََصابَتْه  َّ  ةٌ قَال وا الَّذ   َوإ نَّا إ نَّا ّلل 

ع ونَ إ لَْيه   ْم َوَرْحَمةٌ َوأ ولَئ َك ه م   ، أ ولَئ كَ َراج  ْن َربِّ ه  ْم َصلََواٌت م  َعلَْيه 

ْهتَد ونَ   (157-155: البقرة)( اْلم 

  ااَب النَّاااس  أَن ي تَْرك ااوا أَن يَق ول ااوا آَمنَّااا َوه ااْم تَنَّااا فَ ، َولَقَااْد ًَل ي ْفتَن ااونَ )أََحس 

ب يَن( يَن َصااااَدق وا َولَاااايَْعلََمنَّ اْلَكاااااذ  ْم فَلَاااايَْعلََمنَّ َّللاَّ  الَّااااذ  اااان قَااااْبل ه  يَن م   الَّااااذ 

 (.3-2)العنكبوت:

  ( ن قَْبل ك م يَن َخلَْوا م  ثَل  الَّذ  ا يَأْت ك م مَّ ل واْ اْلَجنَّةَ َولَمَّ ْبت ْم أَن تَْدخ  سَّتْه م  مَّ أَْم َحس 

اءاْلبَأَْساء َوالضَّ  ل واْ  رَّ ْلز  يَن آَمن واْ َمعَه  َمتَى َوز  س ول  َوالَّذ  َحتَّى يَق وَل الرَّ

يبٌ   (.214:( )البقرةنَْصر  َّللاَّ  أًَل إ نَّ نَْصَر َّللاَّ  قَر 

 ( يبٍَة َما ْن م ص  ْن قَْبل  أََصاَب م  تَاٍب م  ك ْم إ ًلَّ ف ي ك  ف ي اأْلَْرض  َوًَل ف ي أَْنف س 

يٌر،ا إ نَّ َذل َك َعلَى َّللاَّ  أَْن نَْبَرأَهَ  وا َوًَل تَ َعلَى َما فَاتَك ْم ًَل تَأَْسْوا ل َكْي  يَس  ْفَرح 

ورٍ  ْختَاٍل فَخ  بُّ ك لَّ م   (.23-22)) ب َما آَتَاك ْم َوَّللاَّ  ًَل ي ح 

 )   (.49: القمر) (ب قََدرٍ إ نَّا ك لَّ َشْيٍء َخلَْقنَاه 
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  ن قضاٍء إًلَّ كان ًل يق) وسلم:صلى هللا عليه قال ن  م  ضي َّللاَّ  للمؤم 

ا له    )تفسير القرآن ًلبن كثير(. (خيرا

 ( :إْن أمَره كلَّه خيٌر ألمر  المؤمن  إنَّ  عجبااوقال صلى هللا عليه وسلم

ا له وليس ذلك  اء  صبَر وكان خيرا اء  شَكر وإْن أصابَتْه ضرَّ أصابَتْه سرَّ

 (.مسلمصحيح ) (ألحٍد إًلَّ للمؤمن  

 (، تَك ْن أَْغنَى الناس  قََسَم هللا لَكَ صلى هللا عليه وسلم: )َواْرَض ب ما قال و 
 (.سنن الترمذي)

 الرضا بقضاء هللا: ثمار
من  هقيتأن يعيش اإلنَسان حياة َسعيدة مطمئنة؛  الرفا بقفاء هللاعْلى يترب 

قبال الثبات عند مواجهة األزمات، واستفيكون  . ُالفتن التي يختبر هللا بها عباد
 .مشاق الحياة بقلب ثابت ويقين صادق

يهدئ روع المؤمن عند المصائب وعند فوات  إن الرضا بقضاء هللا
المكاسب، فال تذهب نفسه عليها حسرات، وًل يلوم نفسه أو يعنفها، بل يصبر 

قد يفعل  .ويرضى بحكم هللا تعالى، ويعلم أن هذا هو عين قضاء هللا وقدره
ي الرضا اإللهي بقضائه، ولكنِّه ًل يستطيع أن يفعل اإلنسان بحريته ما يناف

الرضا بقضاء هللا وقدره باب هللا األعظم، وجنة الدنيا، ؛ فما ينافي المشيئة
 وبستان العارفين.

ضا باب  هللا  األعظمقيل  ل  على هللا: : الر  ضا تدخ   ، عنهوبالس خط  تحتجب   ،بالر 

ْنَسان  ) :هللا عزِّ وجليقول  ا اإْل  إ َذا َما اْبتاََله  َربُّه  فَأَْكَرَمه  َونَعََّمه  فَيَق ول  َربِّ ي  فَأَمَّ

، ْزقَه  فَيَق ول  َربِّ ي  أَْكَرَمن  ا إ َذا َما اْبتاََله  فَقََدَر َعلَْيه  ر  ،َوأَمَّ ...( َكالَّ  أََهانَن 

بادي ليَس عطائي  (. 17-15)الفجر: ا،يعني: يا ع  ا،  إكراما رمانا وًل منعي ح 

رماني دواءعطائ  .ي ابتالء وح 

ضا؟ قاَل: إذا أقاَم نفَسه  على   قيل ألحد العارفين باهلل: متى يبل غ  العبد  مقاَم الر 

أربعة  أ صول: يا ربي إن أعطيتني قَب لت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني 

 .عبدت، وإن دعوتَني أجبت
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السلوك مع هللا هي عدم اليأس من رحمة هللا؛ القاعدة السادسة من قواعد 

 .ثمارها، وا، وأدلة مشروعيتههان فيما يأتي مفهوميِّ ونب

 مفهوم عدم اليأس من رحمة هللا:
، لتحقق  فوات ه.  اليأس: هو القطع على أنِّ المطلوَب ًل يتَحصِّل 

  والقنوط: هو شدة اليأس من الخير.

 مل، وتَوقٌع للخيبة والفشل، واستبعادٌ ليأس والقنوط: َسـااااااادِّ لباب التفاؤل واألا
ر بعد  رللفَرج بعد الشاادة، والي سااْ جاء في َرحمة هللا وعفوه  ،الع سااْ وتغييٌب للرِّ

الروح والعقل معا، فيفقد اإلنسان األمل في  بفاليأس إحباط يصي وغفرانه...
 إمكانية تغيير األوضاع واألمور من حوله.

 من أسباب اليأس التي يجب تجنبها:

 وًلا( )اإلسااراء: اساا ان  َعج   ،(11تعجال  اإلنسااان لألمور: )َوَكاَن اإلنسااَ

ا، وذلك عندما ًل تجري األمور على  لون هم أسااارع الناس يأساااا ِّ المتعج 

 هواهم أو حسب ما يتمنِّون ويحبِّون ويشتهون!

  َوزن  األمور  بموازين األرض ًل بميزان السماء: قال رجٌل ألحد

، ف َو َحسب ه ( الحكماء: إنِّ لي أعداءا قال له: )َوَمن يَتََوكَّل َعلَى َّللاَّ  فَه 

يق  الَمكر  3)الطالق:  ( قال الرجل: ولكنهم يكيدون لي، فقال له: )َوًل يَح 

( )فاطر:  (. قال الرجل: ولكنهم كثيرون، قال له: 43السَّي ِّئ  إ ًلَّ ب أَهل ه 

ن ف ئٍَة قَل يلٍَة َغلَبَت ف ئَةا َكث يَرةا ب   (. وهكذا، 249إ ذن  َّللاَّ ( )البقرة: )َكم م 

دِّ كل أمٍر يواجهنا في حياتنا إلى هللا  ا وحده. فإنن-عز وجل -فعندما نَر 

ا، بل ستبقى قلوبنا معلَّقةا باألمل باهلل   خالقنا-وجلعز -لن نيأس مطلقا

 وحده ًل شريك له، ومدبِّر األمر كله.

 أدلة النهي عن اليأس من رحمة هللا:

  يعقوب عليه الساااااااالم ألوًلده لما أبلغوه فقد ابنه الثانيقال نبي هللا  

وَن(  تَْيأَس واْ  َوًلَ ) ْوح  َّللاِّ  إ ًلَّ اْلقَْوم  اْلَكاف ر  ن رَّ ْوح  َّللاِّ  إ نَّه  ًلَ يَْيأَس  م  ن رَّ م 

 (.87)يوسف:

  :ْن رَ  يَْقنَط  )قَاَل َوَمْن وقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السالم ْحَمة  م 

الُّوَن( )الحجر:  .(56َرب ِّه  إ ًلَّ الضَّ
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  ( ْم ه  يَن أَْسَرف وا َعلَىَٰ أَنف س  َي الَّذ  بَاد  ْحَمة  َّللاَّ  إ نَّ ًَل تَْقنَط وا ق ْل يَا ع  ن رَّ م 

يم   ح  يعاا إ نَّه  ه َو اْلغَف ور  الرَّ َ يَْغف ر  الذُّن وَب َجم   (.53)الزمر:) َّللاَّ

 (نَساااا ْنااااه  إ نَّااااه  َولَاااائ ْن أََذْقنَااااا اإل  نَّااااا َرْحَمااااةا ث اااامَّ نََزْعنَاَهااااا م   لَيَئ ااااوسٌ اَن م 
اااااتْه  لَيَق اااااولَنَّ َذَهاااااَب  َكف اااااوٌر، اَء َمسَّ َولَااااائ ْن أََذْقنَااااااه  نَْعَمااااااَء بَْعاااااَد َضااااارَّ

ٌح  ااااايِّ ئَات  َعنِّ اااااي إ نَّاااااه  لَفَااااار  اااااوٌر،السَّ ل اااااوا  فَخ  وا َوَعم  يَن َصااااابَر  إ ًلَّ الَّاااااذ 
ال َحات  أ ْولَئ   ْم َمْغف َرةٌ َوأَْجٌر الصَّ  .)11-9هود: ) َكب يٌر(َك لَه 

 )  َن يَن قَال واْ بَشَّْرنَاَك ب اْلَحقِّ  فاَلَ تَك ن مِّ  حْ  يَْقنَط  قَاَل َوَمن اْلَقان ط  ن رَّ َمة  م 
آلُّوَن( )َربِّ ه  إ ًلَّ   .)56-55الحجر: الضَّ

 (  اااااًل يَْساااااأَم سَّ ااااان د َعااااااء اْلَخْيااااار  َوإ ن مَّ نَساااااان  م  ااااارُّ اإل  وسٌ ه  الشَّ  فَيَاااااؤ 
 .(49فصلت: قَن وٌط( )

 ْن قَْبل   )َما تَاٍب م  ك ْم إ ًل ف ي ك  يبٍَة ف ي األَْرض  َوًل ف ي أَْنف س  ْن م ص  أََصاَب م 

يٌر ل َكْيال  وا َعلَى َما فَاتَك ْم َوًل تَْفَرح  تَأَْسْوا أَْن نَْبَرأََها إ نَّ َذل َك َعلَى َّللاَّ  يَس 

ْختَاٍل  ب َما آتَاك مْ  بُّ ك لَّ م  وٍر(َوَّللاَّ  ًَل ي ح   .(22الحديد: ). فَخ 

 عدم اليأس من رحمة هللا: ثمار
والذي ييأس في الضرِّ من عون هللا يفقد “يقول سيد قطب رحمه هللا تعالى: 

كل نافذة مضيئة، وكل نسمة رخيِّة، وكل رجاء في الفرج، ويستبدِّ به الضيق، 

 ....والبالءد هذا كله من وقع الكرب ويثقل على صدره الكرب، فيزي

أًل إنه ًل سبيل إلى احتمال البالء إًلِّ بالرجاء في نصر هللا، وًل سبيل إلى 

ه إلى هللا، وًل سبيل إلى اًلستعالء على الضرِّ والكفاح  الفرج إًلِّ بالتوجِّ

للخالص إًلِّ باًلستعانة باهلل، وكل يائسة ًل ثمرة لها، وًل نتيجة إًلِّ زيادة 

 .”رب ومضاعفة الشعور بهللك

فالمؤمن له صالبةٌ إيمانية تصد عنه أحداث الحياة؛ فالحياة كلها أكدار،  

وثباتها على حال من المحال، والدهر أيام، يوم لك، ويوم عليك، واليأس 

 ته،عزيموضعف  همته،والقنوط سبب من أسباب فساد قلب العبد، وفتور 

 .ثباتهوقلة 

الظن باهلل،  أمرض القلوب، يعالج بحسنض من مرمن رحمة هللا إن اليأس 

وَرجاء  رحمت ه؛ فواجٌب على العبد أن ي حسن الظن بربه، وعليه أن يتدبَر 

اآليات  واألحاديَث الواردةَ في كَرم هللا وعفوه ورحمته ومغفرته، مع األخذ  

كمة هللا تعالى  .باألسباب التي اقتضتها ح 
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، مع تمام وعدم اليأس يتطلب  الرضا بقضاء هللا وقَدره؛ فإذا علم المرء  الصبر 

وأيقن أن ما حصل له إنما هو بقضاء هللا وقَدره ، استراَح قلب ه، ولم ييأس 

م أروع األمثلة  جب التأسييو شيء...لفوات  يَره  س ل ه؛ ففي س  بأنبياء هللا ور 

لبثوا في أقوامهم يدعونهم فقد في الصبر والثبات وعدم اليأس والقنوط، 

 . مونهم سنين عددا، من غير ملل وًل يأس وًل قنوطويعل
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فيما  ونبيِّنهي التوكل على هللا؛ قاعدة السابعة من قواعد السلوك مع هللا؛ ال
 . وثمارها، ا، وأدلة وجوبههايلي مفهوم

 :مفهوم التوكل على هللا

م على هللا سبحانه في استجالب صدق اعتماد قلب المسل وه على هللا التوكل

المصالح، ودفع الضرر من أمور الدنيا واآلخرة، وتوكيل جميع أموره إليه، 

ا بأنَّه ًل ي عطي إًل هللا، وًل يَمنع إًل هللا، وًل يَنفع  ا جازما وإيمان العبد إيمانا

 .غيره سبحانه، وًل يَضر سواه

ل لتي قدَّر هللا عزِّ وجتحقيق التوكل ًل ينافي السعي واألخذ باألسباب، او

بد فاهلل سبحانه وتعالى أمر العالمقدورات بها، وجرت سنة هللا في خلقه  بذلك، 

كون فالسعي في األسباب ي ؛باألخذ باألسباب، كما أمره  بالتوكل  عليه سبحانه

ا به  سبحانه  .بالجوارح  طاعة له ، والتوكل على هللا يكون بالقلب  إيمانا

  :ييتذكر اآلتأن ولذلك على المسلم 

 يجاااب علاااى ف ،لااايس هنااااك تعاااارٌض باااين التوكِّااال  واألخاااذ باألساااباب

المسااالم األخاااذ باألساااباب، وإن كانااات فاااي نظاااره  ضاااعيفة فاااي نفساااها 

 .أو ليس لها تأثيرٌ 

   عدم اًلعتماد بشكٍل أساسي وقاطعٍ على األسباب فقط، وإنَّما يعتمد

 مع أخذه  باألسباب، فاهللالمسلم  في البداية والنهاية على هللا سبحانه، 

  ي قدِّر األمور بأسبابها. سبحانه

 التَوكُّل حال مَركَّبة من مجموع أمور ًل يتم إًل بها:قال ابن القَيِّ م: 

بِّ  وصفاته؛ من العلم والق درة والقَيُّوميَّة.  أولها: معرفة بالرَّ

 سبباا.الثاني: األْخذ باألسباب؛ فإنَّ هللا عزَّ وجلَّ َجعَل لكلِّ  شيء 

. س وخ القلب في مقام التوحيد، فال يلتفْت إلى غير هللا عزَّ وجلَّ  الثالث: ر 

َدبِّ ر  الرابع: اعتماد القْلب على هللا، فال يتعَلَّق باألسباب، ولكن يعتمد على م 

َسبِّ ب األسباب.  األمر، وم 

جل له عزَّ والخامس: أن يحسَن العبد  ظنَّه بربِّ ه وَمْوًله، فيعتقد أنَّ تدبير هللا 

ن تدبيره لنفسه.  خير م 

 السادس: أن يستسلَم لهذا التدبير.

. عزَّ -السابع: أن ي فَوِّ ض األموَر كلها هلل   وجلَّ
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. عزَّ -الثامن: أن يرضى بقضاء هللا   وجلَّ

 أدلة وجوب التوكل على هللا:

 ( تََوكَّلْ وَ  )فَاْعب ْده   :في مقام العبادة  .)123هود: ) َعلَْيه 

 َوكَّْلت  تَ فَإ ْن تََولَّْوا فَق ْل َحْسب َي َّللاَّ  ًَل إ لَهَ إ ًلَّ ه َو َعلَْيه   :)الدعوة وفي مقام 

(َوه َو َربُّ اْلعَْرش   يم   .)129 التوبة: (اْلعَظ 

 يَْجعَْل لَه   )َوَمنْ : وفي مقام الرزق َ ا،يَتَّق  َّللاَّ ْن َحْيث  ًَل  َمْخَرجا ْقه  م  َويَْرز 

ب  َوَمنْ  َو  يَتََوكَّلْ  يَْحتَس   (.3، 2الطالق: ) َحْسب ه (َعلَى َّللاَّ  فَه 

 ه  إ لَى َّللاَّ   )َوَما :وفي مقام الحكم والقضاء ْكم  ْن َشْيٍء فَح  اْختَلَْفت ْم ف يه  م 

 (.10الشورى: ) (أ ن يب  َوإ لَْيه   تََوكَّْلت  َذل ك م  َّللاَّ  َربِّ ي َعلَْيه  

  ااا إ نْ )الجهااااد وفاااي مقاااام اااَب لَك اااْم َوإ ْن يَْخاااذ ْلك ْم يَْنص  ْرك م  َّللاَّ  فَااااَل َغال 

ه  َوَعلَاااى َّللاَّ   اااْن بَْعاااد  ك ْم م  ااار  ي يَْنص  ن اااوَن(  فَْليَتََوكَّااال  فََماااْن َذا الَّاااذ  ْؤم  اْلم 

 ).160عمران:  )آل

 وا : )وفي مقام الهجرة والسفر ْن بَْعد  َما ظ ل م  وا ف ي َّللاَّ  م  يَن َهاَجر  َوالَّذ 

َرة  أَْكبَر  لَْو َكان وا لَن بَ  ْم ف ي الدُّْنيَا َحَسنَةا َوأَلَْجر  اآْلخ  ئَنَّه  وَن،وِّ  يَن  يَْعلَم  الَّذ 

ْم  وا َوَعلَى َربِّ ه   (.42، 41النحل: ) (يَتََوكَّل ونَ َصبَر 

 لَه  َمعَك ْم َحتَّى ت ْؤت ون  َمْوث قاا  ):وفي مقام العهود والمواثيق قَاَل لَْن أ ْرس 

َن  ْم قَاَل َّللاَّ  َعلَى َما م  ا آتَْوه  َمْوث قَه  َّللاَّ  لَتَأْت نَّن ي ب ه  إ ًلَّ أَْن ي َحاَط ب ك ْم فَلَمَّ

يلٌ نَق ول    (.80: )يوسف (َوك 

  نَاف ق يَن َوَدْع أََذاه ْم ) :الكفارعند اليأس من هداية يَن َواْلم  ع  اْلَكاف ر  َوًَل ت ط 

يالا َكفَىَٰ ب اّللَّ  َعلَى َّللاَّ  وَ  تََوكَّلْ وَ   (.48)األحزاب: (َوك 

 يبَنَا إ ًلَّ َما َكتََب َّللاَّ  لَنَا ه َو َمْوًلَنَا َوَعلَى َّللاَّ   )ق لْ  :نزل البالءإذا و لَْن ي ص 

ن ونَ  فَْليَتََوكَّل   ْؤم   (.51التوبة: ) (اْلم 

 فَإ َذا ) :ويعزم عليه يتوكل فيه عليه ويفعله وفي كل ما يقوله اإلنسان

بُّ  فَتََوكَّلْ َعَزْمَت  َ ي ح  ل ينَ َعلَى َّللاَّ  إ نَّ َّللاَّ تََوكِّ  ، (159آل عمران: ) (اْلم 

يالا َعلَى َّللاَّ  َوَكفَى ب اّللَّ   تََوكَّلْ وَ وقال سبحانه:) (، وقال 81النساء: ) (َوك 

ه  َوَكفَى ب ه   تََوكَّلْ وَ )سبحانه:  وت  َوَسبِّ ْح ب َحْمد  ي ًل يَم  َعلَى اْلَحيِّ  الَّذ 

ه   بَاد   (.58الفرقان: ) َخب يراا(ب ذ ن وب  ع 
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 التوكل على هللا: ثمار

التوكل على َّللاَّ أشمل  وأعم من أن نحيط بمجاًلته ومواطنه؛ فهو يعم جميَع 

إنَّ الق ع ود عن األسباب وتْرك السعي أن  كما .مجاًلت الحياة في الدنيا واآلخرة

. ويمكن تقسيم في شيء؛ بل هو تواك ل واتِّ كالعلى هللا ليس من التَوكُّل 

 األسباب إلى ثالثة أقسام:

  بتقدير هللا عز وجل كالطعام الذي يدفع أثَر الجوع، سبب مقطوع به

ها والزرع الذي ي رجى منه النماء، ومثل هذه األسباب يجب األخذ  ب

 .شرعاا، وًل يجوز ألحد أن يتركها بدعوى التوكل على هللا

  ي رجى من مباشرته تحقُّق  المطلوب بتوفيق هللا ) )ظنيمظنون سبب

 .عز وجل كالتداوي لدفع المرض وجلب العافية

 يعتقد كثيٌر من الناس أنه يجلب النفَع، ويدفع الضر، وهو سبب وهمي ،

الشرع  عنه؛ كالتطير والتشاؤم،  في الحقيقة ًل تأثير له؛ ولهذا نهى

والذَّهاب  للكاهن والعراف، واًلستسقاء  باألنواء والنجوم، وتعليق  

 .التمائم، وسؤال  غير َّللاَّ 

 كثيرة منها: ثمارللتوكل على هللا 

 لو أنكم تتوكَّل وَن على  رسول هللا صلى هللا عيه وسلمقال  :سعة الرزق

ا وتروح  ب طاناا هللا  حقَّ توكُّل ه  لََرَزَقك مْ  َماصا ق  الطيَر تَْغد و خ   (َكَما يَرز 

ا أي  ،أحمد(مسند ) ا وترجع آخر النهار شباعا  .تغدوا أول النهار جياعا

  َو  َوَمنْ :)تعااالىقااال  :قضاااااااااء الاادينسااااااابياال إلى ْل َعلَى َّللاَّ  فَه  يَتََوكااَّ

 (.3الطالق: ) َحْسب ه (

 يَن آَمن وا لَيْ  )إ نَّه   :قال تعالى :يقي من الشيطان َس لَه  س ْلَطاٌن َعلَى الَّذ 

ْم   (.99النحل: ) يَتََوكَّل وَن(َوَعلَى َربِّ ه 

 وقال:  التشاؤممن صلى هللا عليه وسلم حذِّر النبي  :ذهب التشاؤمي

يََرة  ) رٌك،الطِّ  يََرة   ش  رٌك،الطِّ  يََرة   ش  رٌك،الطِّ  ولكنَّ هللاَ  إًل،وما منا  ش 

ب ه بالتََّوكُّل    .(صحيح الترغيب) (ي ذه 

  ى قال صل :حساب وًل عذابالجنة بغير التوكل الحق طريق إلى دخول

ساٍب، قالوا:  هللا عليه وسلم:) تي َسْبع وَن أْلفاا بغير  ح  ن أ مَّ ل  الَجنَّةَ م  يَْدخ 

وَن وًل يَْستَْرق وَن، وعلَى  يَن ًل يَْكتَو  وَمن ه ْم يا َرسوَل هللا ؟ قاَل: ه م  الَّذ 

َ أْن يَْجعَلَن ي منهْم، قاَل: أْنَت َربِّ   ْم يَتََوكَّل وَن، فَقاَم ع كِّاَشة ، فقاَل: اْدع  َّللاَّ ه 
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ٌل، فقاَل: يا نَب يَّ هللا ، اْدع  هللا  أْن يَْجعَلَن ي منهْم، قاَل:  منهْم، قاَل: فَقاَم َرج 

 ًل الحديث ًل يدلُّ على أنهموهذا  .)صحيح مسلم( (َسبَقََك بها ع كِّاَشة  

يباشرون األسباب أصالا، إنما المراد أنهم يتركون األموَر المكروهة 

شرعاا مع حاجتهم إليها؛ توكالا على َّللاَّ تعالى فإنهم ًل يسترقون؛ أي: 

ًل يطلبون من غيرهم الرقية، وإنما يطلبون الشفاء من َّللاَّ عز وجل 

صحيح و مباشرةا، ويستعملون الرقى الشرعية الثابتة في آيات الكتاب

السنة، وًل يكتوون؛ ألن النبي صلى هللا عليه وسلم كان ًل يحبُّ الكي، 

وينهى عنه، وًل يتطيرون؛ وًل يتعلقون باألوهام، معتقدين أن التدبير 

 .وجل عزبيد هللا 

  تعالىقال ، سبيل العزةالتوكل على هللا: ( َ َوَمْن يَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ  فَإ نَّ َّللاَّ

يٌز    (.49)األنفال: يٌم(َحك  َعز 

  َوَعلَى َّللاَّ  ) :قال تعالى :عنوان اإليمان وأمارة اإلسالمالتوكل على هللا

ن ينَ فَتََوكَّ  ْؤم   (.23المائدة: ) (ل وا إ ْن ك ْنت ْم م 
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أتي ونبيِّن فيما ي ؛العهدبالقاعدة الثامنة من قواعد السلوك مع هللا هي الوفاء 
 .ثمارها، واوأدلة وجوبه فهومها،م

 عهد:البمفهوم الوفاء 
ورد في القرآن الكريم عدد من األلفاظ، يجمعها قاسم لغوي مشترك، يدل 

 منها العهد والميثاق، والعقد. على اًلرتباط، واًللتزام، واإلحكام؛
، والميثاق هو العهد المؤكد، حفظ الشيء ومراعاته حاًلا بعد حالوالعهد هو 

أو بالكتابة  نيويكون التوثيق باليم .الموثق والمحكم ثاق الغليظ هو العقدوالمي
 أو بالشهادة.

بين اثنين أو أكثر، وًل يكون من واحد؛ والعهد قد ينفرد به  العقديكون و 
 بين الناس، والعهد قدالعقد يكون والواحد، وقد يكون بين اثنين أو أكثر؛ 
اًللتزام  هوالوفاء بالعهد و. بين الناسيكون بين المخلوق والخالق، وقد يكون 

 به. وعدم النكوث هتنفيذوبه 

 أدلة وجوب الوفاء بالعهد:

 ( يَن ونَ الَّذ  يثَاق ه  َعْهَد  يَْنق ضااااااا  ْعد  م  ْن بَ َويَْقَطع وَن َما أََمَر َّللاَّ  ب ه  أَْن  َّللاَّ  م 

د وَن ف ي اأْلَْرض  أ ولَئ َك ه م   وي وَصَل َوي ْفس  ر   (.27البقرة:) َن(اْلَخاس 

 ( ك ْم ي أ وف  ب عَْهد  ( )البقرة: َوأَْوف وا ب عَْهد   (.40َوإ يَّاَي فَاْرَهب ون 

   يَن آَمن وا  (.1األنعام:) (أَْوف وا ب اْلع ق ود  )يَا أَيَُّها الَّذ 

 (  ََّها َوقَْد جَ إ ذَا َعاَهْدت ْم َوًَل تَْنق ض وا اأْلَْيَماَن بَْعدَ تَْوك  َوأَْوف وا ب عَْهد  َّللا عَْلت م  يد 

َ يَْعلَم  َما تَْفعَل ونَ  َ َعلَْيك ْم َكف يالا إ نَّ َّللاَّ  (.91)النحل: (َّللاَّ

  َّااااْم ًَل  )إ ن وا فَه  يَن َكفَاااار  ْنااااَد َّللاَّ  الَّااااذ  ن ااااوَن،َشاااارَّ الاااادََّوابِّ  ع  يَن  ي ْؤم  الَّااااذ 

اااوَن َعْهاااَده ْم  ْم ث ااامَّ يَْنق ض  اااْنه  ةٍ َوه اااْم ًَل ف اااي ك ااالِّ  َعاَهاااْدَت م   (يَتَّق اااونَ َمااارَّ

 .(56 – 55األنفال: )

  َن َجاٌل َصَدق وا َما  )م  ن يَن ر  ْؤم  ْم َمْن قََضى نَْحبَه   َعاَهد وااْلم  ْنه  َ َعلَْيه  فَم  َّللاَّ

يالا  ر  َوَما بَدَّل وا تَْبد  ْم َمْن يَْنتَظ  ْنه   .(23األحزاب: ) (َوم 

 (ْهَد َكاَن إ نَّ اْلعَ ب اْلعَْهد   َوأَْوف وا( )  .(34اإلسراء: َمْسئ وًلا

 (ن وا ب َربِّ ك ْم  َوَما ت ْؤم  س ول  يَْدع وك ْم ل  ن وَن ب اّللَّ  َوالرَّ  َوقَْد أََخذَ لَك ْم ًل ت ْؤم 

يثَاقَك مْ  ن يَن( )إ ْن ك ْنت ْم  م  ْؤم   (.8الحديد:م 
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 ( يَن ي وف اااوَن اااوَن  ب عَْهاااد  الَّاااذ  يثَاااَّللاَّ  َوًَل يَْنق ض  ااال وَن َماااا  ،اقَ اْلم  يَن يَص  َوالَّاااذ 

َسااااب   اااْم َويََخااااف وَن س اااوَء اْلح   (أََماااَر َّللاَّ  ب اااه  أَْن ي وَصاااَل َويَْخَشاااْوَن َربَّه 

   (.21-20:الرعد)

 الوفاء بالعهد: ثمار
، لقبين هللا وبين الخ التي بالعهود اًللتزام فيثمار الوفاء بالعهد تتجلى 

 بين الخلق.التي  عهودوال

 :عهود التي بين هللا وبين الخلقالبعض 

  بد لذي بين الع هد ا ته،فإن هللا خلق اإلنسااااااااان  والرب،الع قدر باه  ب ور

؛ فقااال وطلااب منااه أن يعرف هااذه الحقيقااة وأن يعترف بهااا بنعمتااه،

ْيَطانَ أ) ساااابحانه:  إ نَّه  لَك ْم َعد و   لَْم أَْعَهْد إ لَْيك ْم يَا بَن ي آَدَم أَن ًلَّ تَْعب د وا الشااااَّ

ب ينٌ   (.60)يس: (مُّ

   ك وا ب اااه َماااا أَخاااَذه  هللا تعاااالى َعلَاااى اْلبََشااار  باااأْن يَْعب اااد وه  َوْحاااَده  َوًل ي ْشااار 

ْكَماااٍة ث ااامَّ ) :َشاااْيئَا تَااااٍب َوح  اااْن ك  يثَااااَق النَّب يِّ ااايَن لََماااا آتَْيااات ك ْم م  َوإ ْذ أََخاااَذ َّللاَّ  م 

َمااااا َمعَك اااااْم لَت اااا ٌق ل  َصاااادِّ  نَّه  قَااااااَل َجاااااَءك ْم َرس ااااوٌل م  اااار  ن نَّ ب ااااه  َولَتَْنص  ْؤم 

ي قَااال وا أَْقَرْرنَااا قَاااَل فَاْشااَهد وا َوأَنَااا  أَأَْقااَرْرت ْم َوأََخااْذت ْم َعلَااى َذل ك ااْم إ ْصاار 

ْن  يَن( )آل عمران:َمعَك ْم م  د   (.81الشَّاه 

 ْم ذ رِّ   :)َوإ ذْ إيمان الفطرة ه  ْن ظ ه ور  ْن بَن ي آَدَم م  ْم َوأَْشَهَده ْم أََخذَ َربَُّك م  يَّتَه 

ْدنَا أَْن تَق ول وا يَْوَم اْلق يَاَمة  إ نَّا ك نَّا َعْن  ْم أَلَْست  ب َربِّ ك ْم قَال وا بَلَى َشه  ه  َعلَى أَْنف س 

 (.172( )األعراف َهَذا َغاف ل ينَ 

 يَن أ وت وا اْلك   )َوإ ذْ  :نشر العلم وتبليغه وبيانه يثَاَق الَّذ  اَب لَت بَيِّ ن نَّه  تَ أََخذَ َّللاَّ  م 

ْم َواْشتََرْوا ب ه  ثََمناا قَل يالا فَب ئَْس َما  ه  ونَه  فَنَبَذ وه  َوَراَء ظ ه ور  ل لنَّاس  َوًَل تَْكت م 

ونَ   (.187:عمران )آل (يَْشتَر 

 (:الطريق إلى الجنة َ ْم َوأَْمَوالَه م ب أ ن يَن أَنف َسه  ْؤم  َن اْلم  َ اْشتََرىَٰ م   نَّ إ نَّ َّللاَّ

م  اْلَجنَّةَ ي قَات ل وَن ف ي َسب يل  َّللاَّ  فَيَْقت ل وَن َوي ْقتَل ونَ  ا ف ي التَّْوَراة  َوْعداا َعلَْيه  َحقًّ  لَه 

َن َّللاَّ   ه  م  يل  َواْلق ْرآن  َوَمْن أَْوفَىَٰ ب عَْهد  نج  ي بَايَعْ  َواإْل  ك م  الَّذ  وا ب بَْيع  ر  ت م فَاْستَْبش 

ل َك ه   يم  ب ه  َوَذَٰ  (.111)التوبة:) َو اْلفَْوز  اْلعَظ 

 :عهود التي بين الخلقأمثلة لل

  المسلمين وغيرهم.قيام المسلم بما التزم به من قول أو كتابة تجاه 
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 توكيد اليمين وعدم نقضها.  

 أََحقُّ ما ساااول صااالى هللا عليه وسااالم: )رقال ال .عقد الزواج من العهد

وط  أْن ت و ر  َن الشاااااُّ وجَ أْوفَْيت ْم م  تَْحلَْلت ْم به الف ر   )صاااااحيح (ف وا به ما اساااااْ

   البخاري(.

  وهللا  ًل ) قال صلى هللا عليه وسلم:حفظ حقوق الجار،  وهللا ًل يؤمن 

، ه  قال: هللا ؟من يا رسوَل  قيل:وهللا ًل يؤمن   يؤمن  الذي ًل يأمن  جار 

ه قال: بوائق ه؟بوائقَه قالوا يا رسوَل هللا  وما    (.الترغيبصحيح ) (شرُّ

 ْسل   قال صلى هللا عليه وسلم:) ؛إيفاء المسلمين حقوقهم عامة م  َحقُّ الم 

ت  قيَل: ما ه نَّ يا َرسوَل هللا ؟ قاَل: إذا لَق يتَه  فََسلِّ ْم عليه،  ْسل م  س  علَى الم 

 َ َد َّللاَّ ْبه ، وإذا اْستَْنَصَحَك فاْنَصْح له، وإذا َعَطَس فََحم  وإذا َدعاَك فأج 

َض فَع ْده  وإذا ماَت فاتَّب ْعه  فَ  تْه ، وإذا َمر   (.صحيح مسلم) (َسمِّ 

 ؛ قال عليه الصالة والسالم:أداء الدين لمستحقيه وعدم المماطلة فيه 

يريد   وَمْن أخذها عْنه ،أدَّى هللا   أداَءها،َمْن أخَذ أمواَل الناس  ي ريد  )

  (.صحيح البخاري) (إتاْلفَها أتْلَفَه  هللا  

 هللا عز الضعفاء، قالتسويف  في أداء أ جرة  األجراء وحقوق  العمال  ال 

ه م يوَم ) وجل: :ثالثةٌ أنا َخصم  ورجٌل  غدَر،رجٌل أعَطى بي ثمَّ  القيامة 

ا فأكَل  رًّ ه   ثمنَه ،باَع ح  ا فاستَوفَى منه  ولَم ي عط  ورجٌل استأجَر أجيرا

 (.صحيح البخاري) (أجَره  

  ََن َمْن َعاَهَد َغْير ،ه  م  بٍَة أْو َصَدقٍَة أْو بَْذل  َمع ونٍَة أْو  اْلنَّاس  َوَوَعَده  ب ه 

َكافَأةٍ أْو إْنَجاز  َعَمٍل أْو قََضاء  َحاَجٍة أْو أَداء  َدْيٍن َوَجَب  يَاَدة  أَْجٍر أْو م  ز 

ربٌَع أ) َوْعَده ، قال صلى هللا عليم وسلم:َعلَْيه  أْن يَْرَعى َعْهَده  َوأًلَّ ي ْخل َف 

ناف ٌق خالٌص، وَمن كانت فيه َخلَّةٌ منهنَّ كان فيه َخلَّةٌ  َمن ك نَّ فيه فهو م 

ن ن فاٍق حتَّى يَدَعها: إذا حدَّث كَذب، وإذا وَعد أخلَف، وإذا عاَهد غَدر،  م 

 (.صحيح مسلم) (وإذا خاَصم فَجر
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ا يأتي مي التوبة إلى هللا؛ ونبيِّن فيالقاعدة التاسعة من قواعد السلوك مع هللا ه
 .ثمارها، وأدلة وجوبها، وهامفهوم

   مفهوم التوبة إلى هللا: 
ا إلى ما يحبه هللا ظاهراا التوبة   هي الرجوع عما يكرهه هللا ظاهراا وباطنا

ا  هي ترك الذنب مخافة هللا، واستشعار قبحه، والندم على فعله، ؛ فوباطنا

هي شعور بالندم على ما وقع، وتوجه إلى ف .إليهوالعزيمة على عدم العودة 

 هللا فيما بقي، وكف عن الذنب.

 أدلة وجوب التوبة:

  يَن آَمن وا )سبحانه وتعالى:  هللاطاعة ألمر ْوبَةا تَ ت وب وا إ لَى َّللاَّ  يَا أَيَُّها الَّذ 

ا  . وأمر هللا ينبغي أن يقابل باًلمتثال والطاعة.(8التحريم:) (....نَص وحا

 ن وَوت وب وا )، قال تعالى: واآلخرةفي الدنيا  لفالحا ْؤم  يعاا أَيُّهَ اْلم  َن إ لَى َّللاَّ  َجم 

ونَ  . فالقلب ًل يصلح وًل يفلح وًل يتلذذ، وًل يسر (31النور:) (لَعَلَّك ْم ت ْفل ح 

 إًل بعبادة ربه واإلنابة إليه والتوبة إليه. يطيب؛وًل  يطمئن؛وًل 

  قال تعالى: بدللعمحبة هللا تعالى ،( َ اب ينَ إ نَّ َّللاَّ بُّ التَّوَّ بُّ ا ي ح  ينَ َوي ح  ِّر  تََطه   (ْلم 

. وهل هناك سعادة يمكن أن يشعر بها إنسان بعد معرفته أن (222البقرة:)

 خالقه وموًله يحبه إذا تاب إليه؟!

 ْم َخْلٌف أَ )من النار، قال تعالى:  ةنجاالالجنة و لدخو ه  ْن بَْعد  وا َضاع  َفَخلََف م 

اَلةَ َواتَّبَع وا الشََّهَوات  فََسْوَف يَْلقَْوَن  َل  تَابَ إ ًلَّ َمْن  َغيًّا،الصَّ َوآَمَن َوَعم 

ا َفأ ولَئ َك  ل وَن اْلَجنَّةَ َصال حا وَن يَْدخ  . وهل (60،59مريم:) َشْيئاا(َوًَل ي ْظلَم 

 هناك مطلب لإلنسان يسعى من أجله إًل الجنة؟!

  السماء وزيادة القوة واإلمداد باألموال والبنين، قال نزول البركات من

وا َربَّك ْم ث مَّ )تعالى:  ْدَرا ت وب واَويَا قَْوم  اْستَْغف ر  ل  السََّماَء َعلَْيك ْم م  ا إ لَْيه  ي ْرس  را

ينَ  م  ْجر  ت ك ْم َوًَل تَتََولَّْوا م  ةا إ لَى ق وَّ ْدك ْم ق وَّ : سبحانه ، وقال(52هود:) (َويَز 

وافَق ْلت  ) ا،َربَّك ْم إ نَّه  َكاَن  اْستَْغف ر  ل  السََّماَء َعلَْيك ْم  َغفَّارا ا،ي ْرس  ْدَرارا  م 

ْدك ْم ب أَْمَواٍل َوبَن يَن َويَْجعَْل لَك ْم َجنَّاٍت َويَْجعَْل لَك ْم  ا(َوي ْمد   .(12-10نوح:) أَْنَهارا

  يَن آَمن  يَ  :)لها الى حسنات، قال تعالىيوتبد السيئاتتكفير  ت وب واوا ا أَيَُّها الَّذ 

لَك ْم َجنَّاٍت  تَْوبَةا إ لَى َّللاَّ   ا َعَسىَٰ َربُّك ْم أَْن ي َكفِّ َر َعْنك ْم َسيِّ ئَات ك ْم َوي ْدخ  نَص وحا

ه   يَن آَمن وا َمعَه  ن ور  ي َّللاَّ  النَّب يَّ َوالَّذ  ْن تَْحت َها اأْلَْنَهار  يَْوَم ًَل ي ْخز  ي م   مْ تَْجر 
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ْم لَنَا ن وَرنَا َواْغف ْر لَنَا إ نََّك َعلَىَٰ  ْم يَق ول وَن َربَّنَا أَتْم  ْم َوب أَْيَمان ه  يه  يَْسعَىَٰ بَْيَن أَْيد 

يرٌ  َل  تَابَ إ ًلَّ َمْن )، وقال سبحانه: (8التحريم:) (ك لِّ  َشْيٍء قَد  َوآََمَن َوَعم 

ل  َّللاَّ   ا فَأ ولَئ َك ي بَدِّ  ا َعَمالا َصال حا يما ا َرح  ْم َحَسنَاٍت َوَكاَن َّللاَّ  َغف ورا  (َسيِّ ئَات ه 

 .(70)الفرقان:

 التوبة إلى هللا:ثمار 
ثمار ، والصاااااااادقة نبيِّن فيما يأتي أمور تعين على التوبة، وشاااااااروط التوبة

 قبول التوبة.

 على التوبة:تعين عض األمور التي ب

  به وصدق في طلبفإن العبد إذا أخلص لرص التوبة: خالاالنية و صدق 
التوبة أعانه هللا وأمده بالقوة، وصاااارف عنه اآلفات التي تعترض طريقه 

َكَذل َك )ولهذا قال تعالى عن يوساااااف عليه الساااااالم:  ،التوبةوتصاااااده عن 
نَا  بَاد  ْن ع  َف َعْنه  السُّوَء َواْلفَْحَشاَء إ نَّه  م  يَن(ل نَْصر  ْخلَص   .(24يوسف:) اْلم 

  محاساابة النفس تدفع إلى المبادرة إلى الخير، وتعين فإن نفس: ال ةحاساابم
على البعد عن الشااااار، وتسااااااعد على تدارك ما فات، وهي منزلة تجعل 
العبد يميز بين ما له وما عليه، وتعين العبد على التوبة، وتحافظ عليها 

 بعد وقوعها.

 موتي؛تقل لها: يا نفس توبي قبل أن فها: يخوتها وتعاتبمنفس والر يكِّ تذ 
ن الموت يااأتي بغتااة، أمااا تعلمين أن الموت موعاادك؟! والقبر بيتااك؟ فااإ

يأتيك ملك الموت أما تخافين أن  .أنيسااااااك؟ ..والتراب فراشااااااك؟ والدود 
 وأنت على المعصية قائمة؟ 

 هللا فترك المكان الذي كنت تعصااااينفس عن مواطن المعصااااية: ال عزل 
ا قال وتسعون نف فيه مما يعينك على التوبة، فإن الرجل الذي قتل تسعة سا

ا يعبدون )له العالم:  إن قومك قوم ساااوء، وإن في أرض هللا كذا وكذا قوما
 .معهم(هللا، فاذهب فاعبد هللا 

  فإن طبعك يسرق منهم، واعلم أنهم لن يتركوك عن رفقة السوء:  اًلبتعاد
ا أن من ورائهم الشااياطين تؤزهم الى المعاصااي أزاا، وتدفعهم  وخصااوصااا

ا، وتسوقه ا.م دفعا ين  )ولهذا قال عليه الصالة والسالم:  سوقا ل  على د  ج  الرَّ
؛ فلينظ ْر أَحد كم َمن يخال ل    (.صحيح الترمذي) .(خليل ه 

  :فإن العبد إذا علم أن المعاصي قبيحة العواقب سيئة تدبِّر عواقب الذنوب
بالمرصاااااااااد ية،  ؛المنتهى، وأن الجزاء  بدا لذنوب  لك إلى ترك ا عاه ذ د

ا منها.والتوبة إل  ى هللا إن كان اقترف شيئا

 عظماة الجناة، وماا أعاد هللا فيهاا لمن أطااعاه  ذكِّرتاالجناة والناار:  تاذكر
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 وما أعد هللا فيها لمن عصاه. وتذكِّر النارواتقاه، 

 الوحدة والفراغ: فإن النفس إن لم تشغلها بالحق  تجنببما ينفع و اًلنشغال
والشااذوذ واإلدمان، ويقود ، والفراغ يؤدي إلى اًلنحراف شااغلتك بالباطل

 إلى رفقة السوء.

 فة الهوى خال عالى: : م قال هللا ت هذا  بد من هواه، ول فليس أخطر على الع
يالا ) ْيه  َوك  َْنَت تَك ون  َعلَ َفأ َهه  َهَواه  أَ . فال (43الفرقان:) (أََرأَْيَت َمن  اتََّخَذ إ لَ

ا أن يحطم في نفساااااه كل ما يربطه  بالماضاااااي بد لمن أراد توبة نصاااااوحا
 األثيم، وًل ينساق وراء هواه.

  الدعاء الى هللا على التوبة غير ما ذ كر منها:  تعينوهناك أسااااباب أخرى
ا، وذكر هللا واساااااتغفاره، وقصااااار األمل وتذكر  أن يرزقك توبة نصاااااوحا
اآلخرة، وتدبر القرآن، والصاااااابر خاصااااااة في البداية، إلى غير ذلك من 

 األمور التي تعين على التوبة.
 :وط التوبة الصادقةشر

  وا )قال ساابحانه: ، هلل تعالىاإلخالص م  وا َواْعتَصااَ لَح  يَن تَاب وا َوأَصااْ إ ًلَّ الَّذ 
وا ب اّللَّ   ن يَن َوأَْخلَصاااا  ْؤم  ْوَف ي ْؤت  َّللاَّ  اْلم  ن يَن َوسااااَ ْؤم  َّ  فَأ ولَئ َك َمَع اْلم  ْم ّلل  ينَه  د 

ا يما ا َعظ   .(146النساء:) (أَْجرا

 فال تتصاااااااور صاااااااحة التوبة مع اإلقامة على ن المعصاااااااية: اإلقالع ع
المعاصي حال التوبة. أما إن عاود الذنب بعد التوبة الصحيحة، فال تبطل 

 جديدة وهكذا. ةتوبته المتقدمة، ولكنه يحتاج الى توب

  :ا. ءشيإذ ًل يمكن أن يتوب المرء من اًلعتراف بالذنب  ًل يعده ذنبا

 وًل تتصااااور التوبة إًل من المعاصااااي: الندم على ما ساااالف من الذنوب و
ا من  نادم حزين آسااااااف على ما بدر منه من المعاصااااااي، لذا ًل يعد نادما

  .يتحدث بمعاصيه السابقة ويفتخر بذلك ويتباهى بها

  :فال تصاااااااح التوبااة من عبااد ينوي الرجوع الى العزم على عاادم العودة
ث نفساااااااه أًل الذنب بعد التوبة، وإنما عليه أن يتوب من الذنب وهو يحد

 يعود إليه في المستقبل.

  :فإن كانت المعصية متعلقة بحقوق اآلدميين وجب ردِّ المظالم إلى أهلها
 بولة؛مقعليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها إذا أراد أن تكون توبته صحيحة 

ه  ) :صلى هللا عليه وسلم الرسوللقول  ْرض  ن ع  يه  م  َمن َكانَْت له َمْظلََمةٌ ألخ 
ْرَهٌم، إْن كاَن له أَْو شيءٍ  ينَاٌر َوًَل د  ، فَْليَتََحلَّْله  منه اليَوَم، قَْبَل أَْن ًل يَكوَن د 

ن َسيِّ ئَات   ذَ م  ، وإْن لَْم تَك ْن له َحَسنَاٌت أ خ  َذ منه بقَْدر  َمْظلََمت ه  َعَمٌل َصال ٌح أ خ 
َل عليه م  ب ه  فَح   (صحيح البخاري) (َصاح 

  :وهو ما قبل حضور األجل، وطلوع الشمس أن تصدر في زمن قبولها
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إنَّ هللاَ يَقبَل  توبةَ العبد  ما لم ) :صلى هللا عليه وسلم وقالمن مغربها، 
رْ  يَت وَب )وقال:  )سنن الترمذي(، (ي غَْرغ  َ َعزَّ َوَجلَّ يَْبس ط  يََده  باللَّْيل  ل  إنَّ َّللاَّ

، َويَْبس ط  يََده  بالنََّهار   يء  النََّهار  س  ، حتَّى تَْطل َع الشَّْمس   م  يء  اللَّْيل  س  يَت وَب م  ل 
ب َها ن َمْغر   )صحيح مسلم(. (م 

 :قبول التوبة ثمار

  وكل إنسااان يسااتشااعر ذلكيكون العبد بعد التوبة خيراا مما كان قبلها: أن 
التوبة مقبالا على هللا، عالي الهمة قوي العزيمة  دمن نفساااااه، فمن كان بع

 وبته وصحتها وقبولها.دلِّ ذلك على صدق ت

  ا له:  يكونأن فإن العاقل ًل يأمن الخوف من العودة إلى الذنب مصااااااااحبا
مكر هللا طرفة عين، فخوفه مسااتمر حتى يساامع المالئكة الموكلين بقبض 

ة  الَّت ي ك ْنت ْم ): ، قال تعالىروحه نَّ اْلَج ب  وا  ر  َخاف وا َوًَل تَْحَزن وا َوأَْبشااااااا  أًَلَّ تَ
 ، فعند ذلك يزول خوفه ويذهب قلقه.(30فصلت:)ت وَعد وَن( 

  :يقول ابن أن يساااااااتعظم الجناية التي تصااااااادر منه وإن كان قد تاب منها
المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل  إن)مسااااااعود رضااااااي هللا عنه: 

يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرِّ على أنفه، فقال له 
 ولكن انظر الى تنظر الى صغر المعصية . وقال بعض السلف: )ًل(هكذا

 من عصيت(.

 ا بين يدي ربه  :أن تحدث التوبة للعبد انكسااااااااراا في قلبه وذًلا وتواضاااااااعا
ا  ءشااايليس هناك ف أحب الى هللا من أن يأتيه عبده منكساااراا ذليالا خاضاااعا

ا، رطااب القلااب بااذكر هللا، ًل غرور، وًل عجااب، وًل حااب  ا منيبااا مخبتااا
هم يجد ذلك فليت فمن لموًل احتقار لآلخرين بذنوبهم.  للمدح، وًل معايرة

 توبته، وليرجع الى تصحيحها.

  :فليحذر من أمر لسانه فيحفظه من الكذب أن يحذر من أمر جوارحه

والغيبة والنميمة وفضول الكالم، ويشغله بذكر هللا تعالى وتالوة كتابه. 

ر بصره، فال ويحذر من أمر بطنه، فال يأكل إًل حالًلا. ويحذر من أم

ينظر الى الحرام، ويحذر من أمر سمعه، فال يستمع الى غناء أو كذب أو 

غيبة، ويحذر من أمر يديه، فال يمدهما في الحرام، ويحذر من أمر رجليه 

فال يمشي بهما الى مواطن المعصية، ويحذر من أمر قلبه، فيطهره من 

لصة لوجه ، فيجعلها خاأمر طاعتهالبغض والحسد والكره، ويحذر من 

 والسمعة. هللا، ويبتعد عن الرياء
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بيِّن نعدة العاشرة من قواعد السلوك مع هللا هي حب هللا فوق كل شيء؛ والقا
 .ثمارهاأدلة وجوبها، وو مفهومها،فيما يأتي 

 مفهوم حب هللا فوق كل شيء:
 يمان وأصلالمحبة هي ميل القلب إلى المحبوب، ومحبة هللا هي أساس اإل

ل يجب أن يفرد هللا عز وج، وواجبة في حق هللا تعالى . ومحبة العبادةالعبادة

فمن أحبَّ غير هللا تعالى محبة العبادة،  بها، وصرفها لغير هللا شرٌك أكبر.

ثل حال المشركين وَعبَدة األوثان وع بَّاد القبور، تجد أحدهم  فقد أشرك، وهذا م 

ه لقبر  الوليِّ  وفي قلبه محبةٌ لذلك الولي وتعظيم له، مما يجعله في رغب  يتوجَّ

ورهب، فيتوجه لهذا الولي بأنواع العبادات؛ من دعاء، واستغاثة، واستعانة، 

، فهذه هي محبة العبادة التي ي عد مطلبهوذبح، ونذر، وغيرها؛ ألجل تحصيل 

حبته مفَمن اتخذ هلل ندًّا وشريكاا جعل  .صرفها لغير هللا تعالى شركاا أكبر

 . تساوي محبة هللا، فقد وقع في الشرك

 وبغض،حب قواعد:  أربعكله يدور على  رحمه هللا: "الدين قال ابن القيم

قد هلل فوفعله وتركه  وبغضه،فمن كان حبه  .وتركويترتب عليهما فعل 

ل فع وإذا هلل،أبغض أبغض  وإذا هلل،أحب أحب  إذابحيث  اًليمان،استكمل 

 هللا نقص إلىهذه اًلربعة  إضافةوما نقص من  ،ترك ترك هلل وإذا هلل،فعل 

 ."ودينه بحسبه إيمانهمن 

 :شيءأدلة وجوب محبة هللا فوق كل 

  ٍين ه  فََسْوَف يَأْت ي َّللاَّ  ب قَْوم ْنك ْم َعْن د  يَن آَمن وا َمْن يَْرتَدَّ م  ْم ي   )يَا أَيَُّها الَّذ  بُّه  ح 

بُّونَه   لٍَّة َعلَى َوي ح  د وَن ف ي َسب يل  َّللاَّ   أَذ  يَن ي َجاه  ةٍ َعلَى اْلَكاف ر  زَّ ن يَن أَع  ْؤم  اْلم 

ٌع   يٌم(َعل  َوًَل يََخاف وَن لَْوَمةَ ًَلئ ٍم َذل َك فَْضل  َّللاَّ  ي ْؤت يه  َمْن يََشاء  َوَّللاَّ  َواس 

ل أنهم يحبهم هللا وه54)المائدة:  م (، فبيَّن هللا صفةَ أهل اإليمان الك مَّ

يحبونه، ثم أثمر حبُّهم هذا هلل أن صاروا يحبون إخوانَهم المؤمنين في هللا. 

ن يَن(: أنهم رحماء متواضعون لهم. ْؤم  لٍَّة َعلَى اْلم   ومعنى )أَذ 

  َن يَن آَمن وا  )َوم  بِّ  َّللاَّ  َوالَّذ  ْم َكح  بُّونَه  ْن د ون  َّللاَّ  أَْنَداداا ي ح  ذ  م  النَّاس  َمْن يَتَّخ 

بًّا أَشَ  َّ  دُّ ح  ٍ؛ حب  (،165)البقرة: ( ّلل  فالمؤمنون ي حبون هللا أعظم حبِّ

 العبادة، حب مع ذل وانقياد وخضوع.
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  على محبة هللا ورسوله، فإذا ساوتها أو محبة غير هللا أًل تطغى يجب

مة؛ قال تعالى:  ك ْم )زادت عليها، فإنها محبة محرَّ ك ْم َوأَْبنَاؤ  ق ْل إ ْن َكاَن آبَاؤ 

وَها َوت َجاَرةٌ تَْخَشْوَن  يَرت ك ْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفت م  ك ْم َوَعش  َوإ ْخَوان ك ْم َوأَْزَواج 

ن  تَْرَضْونََها  َهاٍد ف ي َسب يل ه  أََحبَّ إ لَْيك ْم َكَساَدَها َوَمَساك  َن َّللاَّ  َوَرس ول ه  َوج  م 

ه  وَ  ق ينَ فَتََربَّص وا َحتَّى يَأْت َي َّللاَّ  ب أَْمر  ي اْلقَْوَم اْلفَاس   .(24لتوبة: ا) (َّللاَّ  ًَل يَْهد 

 ( :َجَد ثاََلٌث َمن ك نَّ فيه ووقد صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله

بَّ  َواه َما، وأَْن ي ح  ا س  : أْن يَكوَن َّللاَّ  وَرسول ه  أَحبَّ إلَْيه  ممَّ َحاَلَوةَ اإليَمان 

بُّه  إًلَّ  َّ ، وأَْن يَْكَرهَ أْن يَع وَد في الك ْفر  كما يَْكَره  أْن ي ْقَذَف في الَمْرَء ًل ي ح   ّلل 

 (.صحيح البخاري) .(النَّار  

 شيء:أن تكون محبة هللا فوق كل  ثمار
  ومنها: ،بالتمسك باألمو التي تجلب هذه المحبةمحبة العبد هلل  تتحقق ثمار

  هأ ريَد به؛ ليتفهم مرادَ قراءة القرآن بالتدبُّر والتفهم لمعانيه وما. 

 .التقرب إلى هللا تعالى بالنوافل بعد الفرائض 

  دوام ذكره سبحانه على كل حال؛ باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيب ه

 من المحبة على قدر نصيبه من الذكر.

  فعل ما يحبه هللا، ولو كانت نفسه تكرهه، ترك ما يكرهه هللا، ولو كانت

 نفسه تحبه.

  وصفاته، ومشاهدتها، ومعرفتها، وتقلب القلب  ء هللاالقلب ألسمامطالعة

في رياض هذه المعرفة وميادينها؛ فمن عَرف هللا بأسمائه وصفاته وأفعاله، 

 أحبَّه ًل محالة.

 .انكسار القلب بك ليَّت ه بين يدي هللا تعالى 

 الخلوة به تعالى لمناجاته وتالوة كالمه، والوقوف بالقلب، والتأدب بأدب 

 العبودية بين يديه سبحانه، ثم ختم ذلك باًلستغفار والتوبة.

  مجالسة المحبِّ ين الصادقين، والتقاط أطايب ثمرات كالمهم، كما تنتقي

أطايب الثمر، وًل تتكلم إًل إذا ترجحت مصلحة  الكالم، وعلمت أن فيه 

 مزيداا لحالك ومنفعة لغيرك.

 ول بين القلب وبين هللا البعد عن معاصي ال-جل وعال )البدع  كل سبب يح 

 المباح(.الكالم فضول -
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 محبة العبد هلل جل وعال: ثمار

  ، حب لقاء هللا: قال صلى هللا عليه وسلم: )َمْن أََحبَّ ل قَاَء هللا  أََحبَّ هللا  ل قَاَءه

هَ هللا  ل قَاَءه ( هَ ل قَاَء هللا  َكر   ؛ وليس المعنى أن يتمنَّى)صحيح مسلم( َوَمْن َكر 

لعبد الموت، أو يدعو به على نفسه، فهذا منهي  عنه، ولكن إذا نزل الموت ا

بالعبد الصالح أحبَّ نزوله؛ ألنه سيفضي به إلى لقاء هللا وما أعد له من 

 ،كما أن لقاء هللا يكون في حاًلت كثيرة مثل الصالة الثواب والنعيم.

صالحة؛ قال والتصدق، وبر الوالدين، وصلة األرحام... وكل األعمال ال

بَاَدة  تعالى:) ْك ب ع  ا َوًَل ي ْشر  و ل قَاَء َربِّ ه  فَْليَْعَمْل َعَمالا َصال حا فََمن َكاَن يَْرج 

 (.110الكهف:)أََحداا( َربِّ ه  

  ه بمناجاة هللا: وتالوة كتابه، وكمال تنعُّمه بالخلوة، وأن أن يكون كمال أنس 

 يكون كمال استيائه مما ينغص عليه ذلك.

 ا على المكارهأن ي  .كون صابرا

  ،وًل شهوة ، أًل يْؤثر شيئاا من المحبوبات على محبة هللا: ًل ولداا، وًل أهالا

ا لداعي الهوى، معرضاا عن الكسل، مواظباا على الطاعة،  بل يكون مقاوما

 بعيداا عن المعاصي.

 .حبًّا لذكر هللا: ًل يفتر عنه لسانه، وًل يخلو عنه قلبه  أن يكون م 

 محبة كال. ا وعمالا ا وتدبرا  مه: فيعكف على كتاب هللا تالوةا وحفظاا، وتفسيرا

  ،أن يحب ما يحب هللا ، ويبغض ما يبغضه: فيحب عبادته وطاعته وأولياءه

ه.و  يغضب إذا انت هكت محارم 

  ْرده، وجد لفواته ن طاعة هللا وذكره: فإن فاته و  أن يتأسَّف على ما يفوته م 

ا أعظم من تألُّ  ا عظيما  م الحريص على ماله إذا س رق أو ضاع.ألما

 .أن يستق لَّ في حق محبوبه جميَع أعماله وًل يراها شيئاا 

  ا وباطناا؛ أن يكون متبعاا للنبي صلى هللا عليه وسلم، متمسكاا بسنته ظاهرا

في الهيئة، وفي األخالق، وفي العبادات، وفي السلوك؛ قال تعالى: )ق ْل 

 َ بُّوَن َّللاَّ يٌم(  فَاتَّب ع ون ي ي ْحب ْبك م  َّللاَّ  َويَْغف ْر لَك ْم ذ ن وبَك ْم َوَّللاَّ  َغف وٌر َرح  إ ْن ك ْنت ْم ت ح 

 (.31)آل عمران: 
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 اآلمرة لسلوك الفردقواعد المجموعة الثانية: ال

تتضاااااامن هذه المجموعة القواعد التي تؤدى إلى انضااااااباط الساااااالوك       
القواعد ذو صالة مباشارة بالعمل، والبعض اإلنسااني في العمل، فبعض هذه 

ون وتتك اآلخر يكسااااااب النفس الفضااااااائل التي تعين اإلنسااااااان على العمل.
من عشاااارة قواعد؛ نبين في كل منها ثالثة أمور: مفهوم القاعدة،  المجموعة

 وهذه القواعد هي اآلتي: .ثمارهاوأدلة وجوبها، و
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القاعدة األولى من القواعد اآلمرة لسلوك الفرد هي اتقان العمل؛ ونبيِّن فيما 
 .ثمارها، واوأدلة وجوبه مفهومها،يأتي 

 ن العمل:تقاإمفهوم 
يء وأحسن كل ش هفهو الذي أتقن كل شيء خلق هللا؛اإلتقان صفة من صفات 

ْنعَ  :أبدعه قال هللا تعالى ي  )ص   (.88النمل: ) َشْيٍء(ك لَّ  أَتْقَنَ َّللاَّ  الَّذ 

القيام بالعمل المراد إنجازه، واًلنتهاء منه بأفضل صورة واتقان العمل هو 
 ي:باآلت وعلى أتمِّ وجه، ويكون ذلك

 بدقة ومهارة وإخالص. بذل الجهد 

  .البعد عن التراخي في العمل 

 المناسبة الحرص على تحقيق الجودة. 

  التقنية.اًللتزام بالمتطلبات والتقيد بالضوابط 

  ا ودون تأخير بالعملالقيام  .في الوقت المحدد مسبقا

  ا لمستويات أفضلفي التفكير  .تطوير العمل ًلحقا

الناس يؤدون أعمالهم، فيز بين المجتهد والمقصر، اإلتقان هو معيار التمو
داء العبرة ليست في أ، وولكن الفارق بينهم يكون في درجة إتقانهم ألعمالهم

ي بها العمل.  العمل فقط، ولكن في الصفة التي أ دِّ 

فهو من لوازم الحياة  ترتبط أهمية اتقان العمل بأهمية العمل ذاته؛
حياة من خالله وتتحقق أهدافه ًل بد من وضروراتها، وحتى تنضبط أمور ال

ها؛ فإتقانه  .العمل هو ما يَبني الحضارات واألمم، وهو أساس  نهضتها وتطورِّ

 أدلة وجوب اتقان العمل:

 (ن وا ن ينَ  َوأَْحس  ْحس  بُّ اْلم  َ ي ح  ، واإلحسان: هو (195البقرة: ) (إ نَّ َّللاَّ

 .اإلتقان واإلحكام

   م  فََسيَرَ  اْعَمل واْ )َوق ل ن وَن َوَست َردُّوَن إ لَى َعال  ْؤم  ى َّللاِّ  َعَملَك ْم َوَرس ول ه  َواْلم 
 (.105)التوبة:  تَْعَمل وَن(اْلغَْيب  َوالشََّهاَدة  فَي نَبِّ ئ ك م ب َما ك نت ْم 

  ااْم نَْبل ااَوه ْم أَيُّه  ينَااةا لََّهااا ل   (.أَْحَساان  َعَمااالا )إ نَّااا َجعَْلنَااا َمااا َعلَااى اأْلَْرض  ز 
 (.7)الكهف: 

  يع  أَْجَر َمْن ال َحات  إ نَّا ًَل ن ض  ل وا الصَّ يَن آَمن وا َوَعم  ( أَْحَسَن َعَمالا )إ نَّ الَّذ 

 (.30)الكهف: 
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 :حبُّ إنَّ هللاَ تعالى ي) وقد صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله

 )صحيح الجامع(. (.يتقنَه  إذا عمَل أحد كْم عمالا أْن 

  ُّْحَسانَ : )إ نَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َكتََب صلى هللا عليه وسلم قال النبي لَى عَ  اإْل 

 (.صحيح النسائي) ك ل ِّ َشْيٍء(

 اتقان العمل: ثمار
 ور اآلية:ماألباتقان العمل  تتحقق ثمار

  فإخالص العمل هلل هو أساس القبول ويكون العمل: اإلخالص في

 وإخالصها هلل ،الرغباتباستحضار النية وتجريدها من كل الشوائب و

ولإلخالص ثمرات طيبة في  .في كل عمل حتى يحوز القبول عند هللا

 .النفسية الثمرات السكينةنفس اإلنسان ومن أهم هذه 

 دوام علاااام العبااااد وتيقنااااه باااااطالع الحااااق ساااابحانه  وهااااي: المراقبااااة

فاساااتدامته لهاااذا العلااام واليقاااين هاااي  وباطناااه،وتعاااالى علاااى ظااااهره 

مااارة علماااه باااأن هللا سااابحانه وتعاااالى رقياااب علياااه المراقباااة وهاااي ث

 وقااات،كااال فاااي ساااامع لقولاااه وهاااو مطلاااع علاااى عملاااه  إلياااه،نااااظر 

 .وكل طرفة عين نفس،وكل  لحظة،وكل 

 :مسااؤولية العمل في أداء ما اسااترعانا هللا  تكمن اسااتشااعار المسااؤولية

َماَوات  َواأْلَْرض  )عليه  نَا اأْلََمانَةَ َعلَى الساااَّ بَال  فَأَبَْيَن أَن  إ نَّا َعَرضاااْ َواْلج 

ا َجه وًلا  اَن َظل وماا ه  كاَ ان  إ ناَّ نسااااااااَ ا اإْل  ا َوَحَملَهاَ ْنهاَ فَْقَن م  ا َوأَشاااااااْ ْلنَهاَ  (يَْحم 

 (72:األحزاب)

  :الهمة هي الباعث على الفعل، وتوصف بعلٍو أو سفولعلو الهمة. 

وعالي الهمة منطلق بثقة وقوة وإقدام نحو غايته التي حددها على 

 .فيستهين الصعاب وًل يستفزه لوم الالئمين ،رة وعلمبصي

 :ية جاب ناء روح  اإلي عاونبب قة والت هارات التواصاااااااال ،الث ية م  ،وتنم

حدة،  مل وا ئة ع عاملين في بي مل بين ال عا التركيز على ووحسااااااان الت

المزيد من الشفافية  وإعطاء ،فعالية األداء والتخطيط ووضع األهداف

اًلساااااتخدام األمثل والمشاااااكالت، ومواجهة القضاااااايا  وح فيوالوضااااا

البيئااة  وتهيئااة ،للموارد واإلمكااانااات المتاااحااة بمااا يحقق كفاااءة األداء

 المناسبة لتحسين الخدمات والمنتجات التي يقدمها العمل.

  

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



43 
 

يما فالقاعدة الثانية من القواعد اآلمرة لسلوك الفرد هي مجاهدة النفس؛ ونبيِّن 
 .ثمارها، والة وجوبهوأد مفهومها،يأتي 

 مفهوم مجاهدة النفس:
ان اإلنسوإذا قوى  ،مجاهدة النفس: حملها على اتباع أوامر هللا واجتناب نواهيه

حمل النفس على المشاق هي المجاهدة ف ؛على ذلك قوى على جهاد أعداء الدين

صف هللا تعالى النفس في القرآن بثالث صفات: وقد و .الهوىالبدنية ومخالفة 

 مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء.نفس 

 هي التي سكنت إلى هللا واطمأنت بذكره وأنابت إليه المطمئنة:  النفس

يَا )قال لها عند الوفاة: ي  واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه، وهي التي 

ْطَمئ نَّة   يَةا  ،أَيَّت َها النَّْفس  اْلم  ي إ لَى َربِّ ك  َراض  ع  يَّةا،اْرج  ل ي ف  فَا َمْرض  ي ْدخ 

بَاد ي، ل ي  ع   .(30- 27الفجر: ) َجنَّت ي(َواْدخ 

 ا، تلومه إذا أحسن اللوامة:  النفس  ليزدادهي التي تلوم صاحبها دائما

ا  والنفس اللوامة نفس مؤمنة  رجع عن إساءته.ليوتلومه إذا أساء  ،إحسانا

م  ب يَْوم   )ًلَ ولذلك أقسم هللا بها قائالا:  م  ب النَّْفس   القيامة، َوًلَ أ ْقس   أ ْقس 

اَمة    (.2، 1القيامة: )  ...(اللَّوَّ

 هي التي تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات األمارة بالسوء:  النفس

اَرةٌ  )إ نَّ األصل كما قال تعالى:  وهي ،واتباع الباطل لغيا النَّْفَس أَلَمَّ

َم َربِّ ي إ نَّ َربِّ ي َغف وٌر   (.53يوسف: ) يٌم(َرح  ب السُّوء  إ ًلَّ َما َرح 

 أدلة وجوب مجاهدة النفس:

  َين ْم  َجاَهد وا )َوالَّذ  يَنَّه   .(69العنكبوت:) س ب لَنَا(ف ينَا لَنَْهد 

 (د وا اهاا  ه (ف ي َّللاَّ  َحقَّ  َوجااَ اد  هااَ الجهاااد في هللا هو جهاااد (. 78الحجر:) ج 

 .النفس والهوى

 ( ه  إ   َجاَهدَ َوَمْن د  ل نَْفس  ينَ فَإ نََّما ي َجاه  َ لَغَن ي  َعن  اْلعَالَم   (.6العنكبوت:) (نَّ َّللاَّ

  ْن يَن  )ق ل ْؤم  ْم إ نَّ يَغ ضُّوا ل ْلم  ْم َذل َك أَْزَكى لَه  وَجه  ْم َويَْحفَظ وا ف ر  ه  ْن أَْبَصار  م 

َ َخب يٌر ب َما  نَات   يَْصنَع وَن،َّللاَّ ْؤم  نَّ َويَْحفَ  يَْغض ْضنَ َوق ْل ل ْلم  ه  ْن أَْبَصار  ْظَن م 

) وَجه نَّ  (.31 – 30النور: ) ف ر 

 ( ه  َوَمْن ي وَق ونَ ش حَّ نَْفس  ْفل ح   (.16التغابن:) (فَأ ولَئ َك ه م  اْلم 
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 (  ااااااْمَع َواْلبََصااااااَر َواْلف ااااااَؤاَد ك اااااالُّ أ ولَئ ااااااَك َكاااااااَن َعْنااااااه وًلا إ نَّ السَّ  (َمْسااااااؤ 

 (.36اإلسراء: )

 ( ا أَْو ا  يَْستَْغف ر  ث مَّ ه  يَْظل ْم نَْفسَ َوَمْن يَْعَمْل س وءا َ َغف ورا د  َّللاَّ َ يَج  ا(َرح  َّللاَّ  يما

 .(110النساء:)

 (  ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ ه َي  اْلَهَوى،َعن  َونََهى النَّْفَس َوأَمَّ  اْلَمأَْوى(فَإ نَّ اْلَجنَّةَ ه 

 (.41 – 40النازعات: )

 جاهدة النفس:م ثمار
لمطمئنة( واالث )األمارة بالسوء، واللوامة، بصفاتها الثخلق هللا تعالى النفس 

ا  هذه الحياة وليظهر مدى امتثاله  فيليقوم اإلنساااااااان بمهمته  ؛وابتالءا  امتحانا

أم ساااااايعمل جاهداا على تزكيتها  ألمر ربه، هل ساااااايهمل نفسااااااه وينساااااااها؟

ا وقد خاب ف ؛وتطهيرها قد أفلح من حاساابها وجاهدها ودفعها إلى الطاعة دفعا

 ها وأهملها.نسي خسر منو

 الناس مع أنفسهم على قسمين:

ا لها تحت أوامرها.•   قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا

ا لهم•   فمن ظفر .منفذة ألوامرهم ،وقسم ظفروا بأنفسهم فقهروها فصارت طوعا

اومن ظفرت به نفسه خسر وهلك قال تعالى:  ،بنفسه أفلح وأنجح  غَى،طَ َمْن  )فَأَمَّ

ْنيَا،اْلَحيَاةَ  َوآَثَرَ  َي  الدُّ يَم ه   .(39 – 37النازعات: ) اْلَمأَْوى(فَإ نَّ اْلَجح 

 هدة النفس في اآلتي:اويمكن تلخيص ثمار مج

 .  إخضاع النَّْفس والهوى لطاعة هللا عزَّ وجلَّ

 .د الصبر عند الشَّدائد على الطاعات وعن المعاصي  تعوُّ

  ل إلى رضوان هللا تعالى  والجنة.طريق قويم يوصِّ 

 .قمع للشيطان ووساوسه 

 .نهي النَّْفس عن الهوى فيه خير الدنيا واآلخرة 

 .من جاهد نفسه وأدَّبَها سما بين أقرانه وفي مجتمعه 

 .سوء الظن بالنَّْفس يعين على محاسبتها، وتأديبها 

 .من يجاهد نفسه يمتلك ناصية الخير، ويصبح حسن األخالق 

 اعة من األثرة الضارة بالجماعة تحقُّق إنكار الذَّات وتصفي الجم

 والمجتمع.
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القاعدة الثالثة من القواعد اآلمرة لسلوك الفرد هي التسابق إلى الخيرات؛ 
 .ثمارها، وا، وأدلة وجوبهونبيِّن فيما يأتي مفهومها

 مفهوم التسابق إلى الخيرات:
 إلىة المبادرهي المنافسة ، وافس في طاعة هللاتنالتسابق إلى الخيرات هو ال

هي من ف ؛تجاوزه أوفتنافسه فيه، حتى تلحقه  غيرك،تشاهده من  الكمال الذي

َوف ي َذل َك فَْليَتَنَافَس  ) تعالى:النفس وعلو الهمة وكبر القدر. قال  شرف

تَنَاف س ونَ   (.26( )المطففين: اْلم 

نَّ أعن ابن عمر ؛ فالخيرات كثيرة، وأحبها إلى هللا أنفعها للناسالطاعات وو

الا جاء إلى رسول  هللا  صلَّى هللا  عليه وسلَّم فقال يا رسوَل هللا  أيُّ النَّاس   رج 

أَحبُّ إلى هللا  وأيُّ األعمال  أَحبُّ إلى هللا  عزَّ وجلَّ فقال رسول  هللا  صلَّى هللا  

وأحبُّ األعمال  إلى أحبُّ الناس  إلى هللا  عزَّ وجلَّ أنفع هم للناس  ) :عليه وسلَّم

ل ه  على مسل مٍ  ف  عنه ك ْربَةا  ،هللا  سروٌر تدخ  ي عنه دْيناا ،أو تْكش  أْو  ،أو تَْقض 

َف  ،تطرد  عنه جوعاا ْن أْن أعتك  َي مَع أخٍ لي في حاَجٍة أحبُّ إل يَّ م  وأَلَْن أْمش 

ا في مسجد  المدينَة   د  شْهرا  ، عورتَه  ومن كفَّ غضبَه  ستَر هللا   ،في هذا المسج 

يَه  أمضاه مألَ هللا  قْلبَه  رخاءا يوَم القياَمة    ،ومن كظم غَضبَه  ولو شاء أن ي ْمض 

 (ومن مشى مَع أخيه في حاجٍة حتى تَتََهيَّأَ له ثبََّت هللا  قدَمه  يوَم تزول  األقدام  

 (.صحيح الترغيب)

 أدلة وجوب التنافس إلى الخيرات: 

  ْجَهةٌ ه َو َولِّ يَها )َول ك لٍِّ و  أَْيَن َما تَك ون واْ يَأْت  ب ك م  َّللاِّ  فَاْستَب ق واْ اْلَخْيَرات  م 

يٌر( )البقرة:  َ َعلَى ك لِّ  َشْيٍء قَد  يعاا إ نَّ َّللاِّ  .(148َجم 

 (ع وا ار  َمَوات  َواأْلَْرض   َوسااااااَ َها السااااااَّ ْن َربِّ ك ْم َوَجنٍَّة َعْرضاااااا  إ لَى َمْغف َرةٍ م 

تَّ  ْلم  دَّْت ل   (.133آل عمران: ) (ق ينَ أ ع 

 (ْن  َساب ق وا  (.21الحديد: ) َربِّ ك ْم(إ لَى َمْغف َرةٍ م 

 ( َااااااب ق ون ااااااب ق ونَ  َوالسَّ ب اااااوَن،أ ولَئ اااااَك  ،السَّ قَرَّ (َجنَّاااااات   ف اااااي اْلم  ااااايم   النَّع 

 .(12 – 10الواقعة: )

   َّْم  )إ ن ْن َخْشيَة  َربِّ ه  يَن ه ْم م  ْشف ق وَن،الَّذ  ي م  ْم َوالَّذ  َن ه ْم ب آيَات  َربِّ ه 

ن وَن، ينَ  ي ْؤم  ْم ًَل  َوالَّذ  ك وَن، ه ْم ب َربِّ ه  ْم ي ْشر  يَن ي ْؤت وَن َما آتَْوا َوق ل وب ه  َوالَّذ 
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ْم  ْم إ لَى َربِّ ه  لَةٌ أَنَّه  ع وَن،َوج  ع وَن ف ي اْلَخْيَرات  أ ولَئ َك  َراج  َوه ْم لََها  ي َسار 

 .(61 – 57المؤمنون: ( )َساب ق ونَ 

  مْ  :أنبياءه بهذه الصفة الحميدة  فقالهللا ومدح ع وَن ف ي َكان وا  )إ نَّه  ي َسار 

يَن(َويَْدع ونَنَا َرَغباا َوَرَهباا َوَكان وا لَنَا اْلَخْيَرات   ع   .)90األنبياء: ) َخاش 

 التسابق إلى الخيرات: ثمار
لى والمسارعة إ دق،الصاإلى الخيرات خلق ًل يتصف به إًل المؤمن  سابقالت

أعمال البر طبع ًل يتخلق عليه إًل من وهبه هللا تعالى رجاحة في العقل 

  القلب.وانشراحا في الصدر وسالمة في 

 التسابق إلى الخيرات في اآلتي: ثماروتتجلى 

 فقد وصف هللا المؤمنين الخالصين بأنهم  :حسن اإليمان وصدق اليقين

: قال تعالى ؛ا للصالح والفالحهم الذين يسارعون في الخيرات طلب

ْنَكر  ) وف  َويَْنَهْوَن َعن  اْلم  وَن ب اْلَمْعر  ر  ر  َويَأْم  ن وَن ب اّللَّ  َواْليَْوم  اآْلخ  ي ْؤم 

ينَ  ال ح  َن الصَّ ع وَن ف ي اْلَخْيَرات  َوأ ولَئ َك م   (.114 عمران:آل ) (َوي َسار 

 ى:قال تعال :للخيرباختياره ليجعله مفتاحا  حب هللا تعالى للعبد 

اَلة  ) ْم ف ْعَل اْلَخْيَرات  َوإ قَاَم الصَّ نَا َوأَْوَحْينَا إ لَْيه  ةا يَْهد وَن ب أَْمر  َوَجعَْلنَاه ْم أَئ مَّ

ينَ  َكاة  َوَكان وا لَنَا َعاب د   (.73:)األنبياء (َوإ يتَاَء الزَّ

 عليه  قَاَل َرس ول  هللا  صلى هللا :سبب لتفريج الكروب وستر العيوب

من نفََّس عن مسل ٍم ك ربةا من ك َرب  الدُّنيا نفََّس َّللاَّ  عنه  ك ربةا من )وسلم: 

ومن ستَر علَى مسلٍم ستَره  َّللاَّ  في الدُّنيا واآلخرة  وَّللاَّ   اآلخرة ،ك َرب  

 .(صحيح الترمذي) (في عون  العبد  ما كاَن العبد  في عون  أخيه  

 يَّا إ ْذ نَاَدى َربَّ قال تعالى:) :ل الرجاءسبب ًلستجابة الدعاء وقبو ه  َوَزَكر 

ث يَن،َربِّ  ًَل تََذْرن ي فَْرداا َوأَْنَت َخْير   فَاْستََجْبنَا لَه  َوَوَهْبنَا لَه  يَْحيَى  اْلَوار 

ع وَن ف ي اْلَخْيَرات  َويَْدع ونَنَا َرَغباا ْم َكان وا ي َسار   َوأَْصلَْحنَا لَه  َزْوَجه  إ نَّه 

ينَ  ع   .(90-89األنبياء: ) (َوَرَهباا َوَكان وا لَنَا َخاش 

 ن  قال تعالى  :سبب للسعادة في الدنيا واآلخرة يَن آمَ  )لَك  س ول  َوالَّذ  ن وا الرَّ

م  اْلَخْيَرات  َوأ ولَئ َك ه م   ْم َوأ ولَئ َك لَه  ه  ْم َوأَْنف س  َمعَه  َجاَهد وا ب أَْمَوال ه 

وَن، أََعدَّ  ْفل ح  يَن ف يَها َذل َك  اْلم  ْن تَْحت َها اأْلَْنَهار  َخال د  ي م  ْم َجنَّاٍت تَْجر  َّللاَّ  لَه 

يم (اْلفَْوز    (. 89-88:التوبة) اْلعَظ 
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الرابعة من القواعد اآلمرة لسلوك الفرد هي اإلخالص لوجه هللا؛  القاعدة
 .ثمارهاو، اوأدلة وجوبه مفهوما،ونبيِّن فيما يأتي 

 مفهوم اإلخالص لوجه هللا:
ًل  ،ًل تريد به غير هللا ،أن تكون نيتك في العمل هلل اإلخالص لوجه هللا هو

ا عند أحد ا وًل  ،رياء وًل سمعة وًل رفعة وًل تزلُّفا وًل تترقب من الناس مدحا

ا  ن عملك من أجل البشر يِّ فإذا كانت نيتك هلل وحده ولم تز ؛تخشى منهم قدحا

فأخلص  .تصفية الفعل عن مالحظة المخلوقين صوقيل: اإلخال. صفأنت مخل

  .جميع أعمالك له سبحانه وًل تتطلع ألحد

اإليمان، وأعظمها  مفهوموي عَدُّ اإلخالص أهم أعمال القلوب المندرجة في 

ا أهم من أعمال الجوارح، ويكفي أنِّ  ا، بل إن أعمال القلوب عموما قدراا وشأنا

ق بين اإليمان والكفر، فالساجد هلل والساجد للصنم العمل القلبي هو الفر

 .كالهما قام بالعمل نفسه، لكن القصد يختلف، وبناء عليه آمن هذا وكفر هذا

 أدلة وجوب اإلخالص لوجه هللا:
  ي َوَمْحيَاَي َوَمَمات ي َّ  َربِّ  )ق ْل إ نَّ َصاَلت ي َون س ك  يَك لَه  ّلل  يَن، ًَل َشر  اْلعَالَم 

يَن( )األنعام:  َوب َذل كَ  ْسل م  ل  اْلم  ْرت  َوأَنَا أَوَّ  .)163-162أ م 

 ( ك ْم م  ا( )ل َوْجه  َّللاَّ  إ نََّما ن ْطع  نك ْم َجَزاء َوًَل ش ك ورا يد  م   (. 9:اإلنسانًَل ن ر 

   َّك ْم َوَما ت نف ق وَن إ ًل ْن َخْيٍر فأَلنف س  .( ..اْبت غَاء َوْجه  َّللاِّ  )... َوَما ت نف ق واْ م 
 (.272)البقرة:

 )  َ يَْعب د وا َّللاَّ وا إ ًلَّ ل  ر  يَن لَه  َوَما أ م  ْخل ص  اَلةَ َوي ْؤت وا م  وا الصَّ نَفَاَء َوي ق يم  يَن ح  الدِّ 
( )البينة ين  اْلقَيِّ َمة  َكاةَ َوَذل َك د   (.5: الزَّ

  َب اااْن ع  اااوَء َواْلفَْحَشااااَء إ نَّاااه  م  َف َعْناااه  السُّ نَاااا )َكاااَذل َك ل نَْصااار  اااينَ اد  ْخلَص  ( اْلم 

 (.24)يوسف: 

   اااااااااااْنه م بَااااااااااااَدَك م  ااااااااااايَن، إ ًلَّ ع  ْم أَْجَمع  يَنَّه  ت اااااااااااَك أَل ْغاااااااااااو  زَّ )قَااااااااااااَل فَب ع 

ينَ  ْخلَص    (.83-82( )ص: اْلم 

   ِّتَاَب ب اْلَحق َ  )إ نَّا أَْنَزْلنَا إ لَْيَك اْلك  افَاْعب د  َّللاَّ ْخل صا يَن( )الزمر:  م   (.2لَه  الدِّ 

   فَاْدع( َ ينَ وا َّللاَّ ْخل ص  ينَ  م  وَن( )غافر:  لَه  الدِّ  هَ اْلَكاف ر   )14َولَْو َكر 

   َينَ فَاْدع وه   )ه َو اْلَحيُّ ًَل إ لَهَ إ ًلَّ ه و ْخل ص  ينَ  م  َّ  َربِّ   لَه  الدِّ   اْلَحْمد  ّلل 

يَن(   (.65)غافر: اْلعَالَم 
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 اإلخالص لوجه هللا: ثمار
 :، منهالوجه هللا صاإلخالعلى  هناك عوامل تعين

  :اللهم اجعل  عنه:كان أكثر دعاء عمر بن الخطاب رضى هللا الدعاء "

ا  ا، وًل تجعل ألحد فيه شيئا ا، واجعله لوجهك خالصا   ."عملي كله صالحا

 :كلما استتر العمل مما يشرع فيه اإلخفاء كان أرجى للقبول  إخفاء العمل

  .وأعز في اإلخالص

 وتطلع  ؛ًل تنظر إلى أعمال رجال زمانك: النظر إلى أعمال الصالحين

ا إلى اًلقتداء باألنبياء والصالحين يقول  يَن َهَدى ا )أ ولَئ كَ  سبحانه:دائما لَّذ 

َداه م   ه (َّللاَّ  فَب ه   (.90األنعام: ) اْقتَد 

 آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه بعين  :احتقار العمل

  .له بعين العجب قلَّ معه اإلخالصالرضا فقد أهلكها، ومن نظر إلى عم

 :كل عمل صالح تفعله احتقره وإذا عملته  الخوف من عدم قبول العمل

ا من عدم قبوله، ولقد كان من دعاء  " اللهم إنا نسألك  السلف:كن خائفا

 .العمل الصالح وحفظه "

 :الموفااق هاااو الااذي ًل يتاااأثر بمااادح  المسااالم عاادم التاااأثر بكااالم النااااس

 وا عليااااه خيااااراا إن فعاااال طاعااااة لاااام ياااازده ذلااااك إًلالناااااس فااااإذا أثناااا

ا وخشاااية مااان هللا، وأيقااان باااأن مااادح النااااس لاااه فتناااة، فااادعا  تواضاااعا

 .ربه أن ينجيه من هذه الفتنة

 ومعايشاااااتهم، والحيااااااة فاااااي رحاااااابهم،  صاااااحبة أهااااال اإلخاااااالص

ليتأساااى بهااام، ويأخاااذ عااانهم، ويتخلاااق باااأخالقهم، فاااإن التأساااي بهااام 

 صالح، والتشبه بهم فالح

 كثيرة، منها اآلتي: لوجه هللا ر اإلخالصثما

 ة، يمنح صاحبه سكينة نفسية، وطمأنينة قلبي اإلخالص: السكينة النفسية

تجعله منشرح الصدر، مستريح الفؤاد، فقد اجتمع قلبه على غاية 

واحدة، هي رضا هللا عز وجل، وانحصرت همومه في هم واحد، هو 

صلى هللا عليه وسلم: قال  سلوك الطريق الذي يوصل إلى مرضاته.

ا واحداا كفاه هللا  همَّ دنياه، ومن تشعَّبَتْه الهموم  لم ي بال  ) من جعل الهمَّ همًّ

 .(صحيح الترغيب( )هللا  في أيِّ  أودية  الدنيا هلَك
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 اإلخالص يمنح المخلص قوة روحية هائلة، مستمدة من  :القوة الروحية

رضا هللا  يإرادته، وهسمو الغاية التي أخلص لها نفسه، وحرر لها 

فإن الطامع في مال أو منصب أو لقب أو زعامة: ضعيف كل  ومثوبته.

ي أما الذ دنيا،الضعف، إذا ًلح له بادرة أمل في تحقيق ما يطمع فيه من 

باعها هلل، فهو موصول بالقوة التي ًل تضعف، والقدرة التي ًل تعجز، 

 دية يراها الناس.ولهذا كان في تجرده وإخالصه أقوى من كل قوة ما

 يمد العامل بقوة اًلستمرار، فإن الذي  اإلخالص: اًلستمرار في العمل

يعمل هلل فال ينقطع وًل ينثني وًل يسترخي أبدا، ألن الذي يعمل له ًل يغيب 

وًل يزول، فوجه هللا باق إذا غابت وجوه البشر، أو هلك الخلق كل الخلق: 

ْكم  َوإ لَْيه  ت ْرَجع وَن( )ك لُّ َشْيٍء َهال ٌك إ ًلَّ َوْجَهه    (.88)القصص: لَه  اْلح 

  ا ) تعالى:لقوله صحة العبادة وا ل قَاَء َربِّ ه  فَْليَْعَمْل َعَمالا َصال حا فََمْن َكاَن يَْرج 

بَاَدة  َربِّ ه  أََحداا ْك ب ع   .(110الكهف: ) (َوًَل ي ْشر 

  ةَ بَضعيإنَّما يَنصر  ) وسلم:لقوله صلى هللا عليه نصر األمة ه  األمَّ ف ها، َّللاَّ  هذ 

م  م،بَدعوت ه  م وَصالت ه  ه    .(صحيح النسائي) (وإخالص 

  نجاة  قال هللا تعالى مبيناا السبب في ،اآلثامالعفاف والصيانة من الوقوع في

َف َعْنه  السُّوَء ) اإلغراء:يوسف عليه السالم من داعي  َكَذل َك ل نَْصر 

نْ  ينَ  َواْلفَْحَشاَء إ نَّه  م  ْخلَص  نَا اْلم  بَاد     (.24يوسف: ) (ع 

 ْم ) :النجااااة من إغواء الشااااااايطاااان يَنَّه  يَن،َوأَل ْغو  م   أَْجَمع  ْنه  اَدَك م  باااَ إ ًلَّ ع 

ينَ  ْخلَص   .(40، 39الحجر: ( )اْلم 

 ْر ف ي تعالى: ) قال: إحراز ثواب العمل وإن لم يتمه أو لم يعمله َوَمن ي َهاج 

دْ  ا  َسب يل  َّللاَّ  يَج  را َهاج  ن بَْيت ه  م  ْج م  ا َوَسعَةا َوَمن يَْخر  ا َكث يرا َراَغما ف ي اأْلَْرض  م 

ا  ه  َعلَى َّللاَّ  ۗ َوَكاَن َّللاَّ  َغف ورا ْكه  اْلَمْوت  فَقَْد َوقََع أَْجر  إ لَى َّللاَّ  َوَرس ول ه  ث مَّ ي ْدر 

ا يما ح  انت لَه صالةٌ من كوقال صلى هللا عليه وسلم: ) (،100)النساء: (رَّ

ها مَن  ،صالَّ ،فَناَم عنها كاَن ذل ك صدقةا تصدََّق َّللاَّ  عزَّ وجلَّ  اللَّيل   عليه 

 (.صحيح النسائي( )َوكتَب لَه أجَر صالت ه  
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القواعد اآلمرة لسلوك الفرد هي اًلعتدال والتوسط؛ من  القاعدة الخامسة
 .ثمارهاوأدلة وجوبها، و، هاونبين فيما يأتي مفهوم

 مفهوم االعتدال والتوسط: 
اًلعتدال هو اًلستواء واًلستقامة والتَوسُّط  بين حالَْين؛ بين مجاوزة  الحد 

 .المشروع والقصور  عنه

فعل المطلوب والمأذون فيه من غير زيادة وًل  يعنيوالتوسط  اًلعتدال

وإفراط، والنِّقص منه نقصان؛ ذلك أن الزيادة على المطلوب في األمر غلوِّ 

تقصير وتفريط، وكلُّ من اإلفراط والتَّفريط انحراف ومْيٌل عن الجادِّة 

   .والصواب. وخير األمور أوسطها

و ه. والتفريط المبالغة  في الشيء، والتشديد فيه بتجاوز الحدِّ  هو  والغلو

ه غالباا التساهل  والتهاون  .التضييع، والتقصير، والترك، ومنشؤ 

 لبدع،اوالسنة قصد بين  الملل،اًلسالم قصد بين القيم رحمه هللا: " قال ابن

 ."هللا بين الغالي فيه والجافي عنه ودين

حالة سلوكية محمودةٌ، تعصم الفرَد من الميل إلى جانبي اًلعتدال والتوسط 

  .والتفريط الغلو

 أدلة وجوب االعتدال والتوسط:

    ينَتَك ْم ع ذ واْ ز  ٍد وك ل واْ َواْشَرب واْ )يَا بَن ي آَدَم خ  ف ونَد ك لِّ  َمْسج  اْ َوًلَ ت ْسر 

ف يَن( )األعراف:  ْسر  بُّ اْلم   (.31إ نَّه  ًلَ ي ح 

  ا فَتَْقع َد مَ  ك لَّ اْلبَْسط  َوًلَ تَْبس ْطَها إ لَى ع ن ق َك  َمْغل ولَةا )َوًلَ تَْجعَْل يََدَك ل وما

ا  (.29اإلسراء: ( )َمْحس ورا

   يَن إ ذ  وا َذا أَنفَق وا لَْم )َوالااَّ ف وا َولَْم يَْقت ر  ر  َك ي ساااااااْ اَن بَْيَن َذلاا  ا( َوكااَ قََوامااا

 (.67الفرقان: )

   ا )َوأَنَّ َهَذا ْستَق يما ي م  َراط  َق ب ك ْم َعْن ص  َّب ع وا السُّب َل فَتَفَرَّ فَاتَّب ع وه  َوًَل تَت

َّق ونَ  اك ْم ب ه  لَعَلَّك ْم تَت  (.153( )األنعام:َسب يل ه  َذل ك ْم َوصَّ

 (  ََّرةَ َواْبتَغ  ف يَما آتَاَك َّللا َن الدَّاَر اآْلخ  يبََك م  ْن وَ  الدُّْنيَاَوًَل تَْنَس نَص  أَْحس 

يَن(  د  ْفس  بُّ اْلم  َ ًَل ي ح  َكَما أَْحَسَن َّللاَّ  إ لَْيَك َوًَل تَْبغ  اْلفََسادَ ف ي اأْلَْرض  إ نَّ َّللاَّ

 (.77)القصص: 
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 (  ََّّب ع وَن الشََّهَوات  أَن  َوَّللا يَن يَت يد  الَّذ  يد  أَن يَت وَب َعلَْيك ْم َوي ر  يل وا تَ ي ر  م 

ا يما  (27النساء:) (َمْيالا َعظ 

 ( َدْ و ن َصْوت َك إ نَّ أَنَكَر اأْلَْصَوات  لََصْوت   اْغض ضْ ف ي َمْشي َك وَ  اْقص  م 

ير    (.19لقمان: )( اْلَحم 

 ( :َك َعلَْيَك َحقًّا، وقال صلى هللا علية وسلم إنَّ ل َربِّ َك َعلَْيَك َحقًّا، ول نَْفس 

َْهل َك َعلَْيَك َحقًّا،  ٍ َحقَّه  وأل  ي َحقِّ  )صحيح البخاري(. (فأْعط  ك لَّ ذ 

 االعتدال والتوسط: ثمار
إن وساااطية اإلساااالم شااااملة جامعاااة لكااال أماااور الااادين والااادنيا واآلخااارة؛ 

الجهااااال،  وأهمهاااااا: بيقهاااااامعوقاااااات تط وتتحقاااااق ثمارهاااااا باااااالتخلص مااااان

 والتعصب، واتباع الهوى.

 من ثمار الوسطية واًلعتدال:

  والوصول إليها بعيداا عن نوازع األهواء  :الحقيقة المجردةالبحث عن

والشهوات، على أن تكون موافقة لما ورد في كتاب هللا وسنة رسوله 

 صلى هللا عليه وسلم.

 :والتوسط بال انحراف،  اًلستقامة بلزوم منهج اًلعتدال اًلستقامة

 فالصراط المستقيم بين صراطي المغضوب عليهم والضالين.

  من  على اليسر، الذي يعتبر خاصيةفاإلسالم مبني  :تيسيرالتحقيق مبدأ

يد  قال تعالى: ، خصائصه المميزة له عن بقية األديان ي ْسَر َّللاِّ  ب ك م  الْ  )ي ر 

يد  ب ك م    .(185 البقرة:) اْلع ْسَر(َوًلَ ي ر 

  :والحرج هو: كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس رفع الحرج

لَّةَ أَب يك ْم قال تعالى: ) ،أو المال ْن َحَرجٍ مِّ  ين  م  َوَما َجعََل َعلَْيك ْم ف ي الدِّ 

يَم(  .(78الحج: ) إ ْبَراه 

 الوسطية هي العدل والخيرية اللتان ألن :تقرير مبدأ سماحة اإلسالم ولينه 

تقتضيان اللين والسماحة، هذه السماحة التي تبرز خاصة في نطاق الدعوة 

 ونشر الدين، وفي معاملة العصاة والمخالفين.

 لكون الوسطية منطقة أمان وبعد عن األخطار  :األمان واًلطمئنان

  .والمزالق

 شيء، ويمكن أن وذلك ألن الوسط هو مركز القوة في كل ثبات: القوة وال

  .عالقات الناس في شتى مجاًلت الحياةضبط  تؤدي إلى
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مرة لسلوك الفرد هي القدوة الحسنة؛ ونبيِّن السادسة من القواعد اآل القاعدة
 .ثمارهاوأدلة وجوبها، و مفهومها،فيما يأتي 

   مفهوم القدوة الحسنة: 
فاتهفيكون  ،الشخص الذي ي قتدى به ولقدوة ها   النموذج المثالي في تصرِّ

بة يكون القدوة بالنسف ؛هوأفعاله وسلوكه، بحيث ي طابق قوله عمله وي صدِّق

ليدهم إياه وينبع تق .، فيعملون على تقليده وتطبيق نهجه والحذو حذوهألتباعه

من اإلرادة والقناعة الشخصيِّة للمقتدي، ًل بالضغط الخارجي أو اإللزام من 

 .جهة القدوة بذلك

 .قي ألعلى مستوى من األخالق والتعامل والعلموالهدف من اتباع القدوة الر 

إحداث تغيير في س ل وك الفرد في اًلتجاه المرغوب القدوة الحسنة إلى تؤدي و

ا والقدوة الصالحة، ب بالتشبهفيه،  ي صبح ما يطلب من السلوك المثالي أمرا

 .واقعيًّا ممكَن التطبيق

مم العالية هم الذين يسعون ليكونوا  ودين اإلسالم دين القدوة، وأصحاب اله 

قدوة حسنة، وأعظم قدوة في اإلسالم هم األنبياء عليهم الصالة والسالم وعلى 

رأسهم نبيُّنا محمد صلَّى هللا عليه وسلَّم ولذلك جعَله هللا لنا أ سوة وقدوة، بل 

 .أمرنا بذلك

 أدلة وجوب القدوة الحسنة:

 ( َْواْليَْوَم َحَسنَةٌ  أ ْسَوةٌ َكاَن لَك ْم ف ي َرس ول  َّللاَّ   لَقَد َ و َّللاَّ ل َمْن َكاَن يَْرج 

 َ َر َوَذَكَر َّللاَّ ا(اآْلخ   .(21األحزاب: ) َكث يرا

 قال سبحانه وتعالى في سورة األنعام بعد أن ذَكر ثمانية عشر نبيًّا: و

يَن َهَدى َّللاَّ  ) ْه أ ولَئ َك الَّذ  َداه م  اْقتَد  ا إ ْن ه َو إ ًلَّ ق ْل ًَل أَْسأَل ك ْم َعلَيْ فَب ه   ه  أَْجرا

ْكَرى  ينَ ذ   .(90األنعام: ) (ل ْلعَالَم 

 ( ةَ أَْعي ٍن َواْجعَْلنَا يَّات نَا ق رَّ نَا َوذ رِّ  ْن أَْزَواج  يَن يَق ول وَن َربَّنَا َهْب لَنَا م  َوالَّذ 

تَّق يَن  ْلم  ال   .(74الفرقان: ) (إ َماما

 (  يَم َربُّه  ب ل َك ل لنَّاس  َوإ ذ  اْبتَلَى إ ْبَراه  ه نَّ قَاَل إ نِّ ي َجاع  اإ مَ َكل َماٍت فَأَتَمَّ  اما

ي  يَّت ي قَاَل ًَل يَنَال  َعْهد  ْن ذ رِّ  يَن(قَاَل َوم   (.124البقرة: ) الظَّال م 

 ( يَن َمعَه  أ ْسَوةٌ َحَسنَةٌ قَْد َكانَْت لَك ْم يَم َوالَّذ   (.4الممتحنة: ) (ف ي إ ْبَراه 
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 وة الحسنة:القدب ثمار التأسي
َظم في تشااكيل الشااخصاايَّة اإلنسااانيَّة أثرللقدوة الحساانة  تأثير جع هذا الير، وع 

 إلى عدة أسباب ركَّز عليها اإلسالم؛ منها:

 .أن في فطرة اإلنسان ميالا قويًّا لالقتداء 

  ملة من الفضائل السلوكيَّة، ي عطي غيَره أنَّ المثال الحي الذي يتحلَّى بج 

ا من األمور التي هي في متناول القدرات اإلنسانية، قناعة بأن بلوَغه

 وشاهد الحال أقوى من شاهد المقال.

  أن المثال الحي المرتقي في درجات الكمال السلوكي، ي ثير في األنفس

 اًلستحسان واإلعجاب.

 من ثمار القدوة الحسنة:

  تهذيب األفراد وإصالحهم كما تجعل من المجتمع وحدة مترابطة

عورياا واجتماعياا وتعمق مفهوم األخوة بين المؤمنين، عقائدياا وش

وتجعل منهم أمة متضامنة ذات قوة وتأثير وفاعلية إلى األفضل في 

رمٌز لوحدة األمة وتماسكها وخاصة  ةحياة المجتمع، والقدوة الحسن

 أمام التحديات والصعاب. 

 ت نمي القدوة الحسنة الفضائل واألخالق الحميدة في نفوس األفراد. 

   ل في إلى األسلوب األمث هويرشد هبعيوب المقتدي ي بصِّر الحسنةالقدوة

أسى فتت ةقدوالبما عليه  هوسلوك هالتخلص منها، من خالل مقارنة أعمال

 به وتصلح تلك العيوب.

 .التربية بالقدوة تنمي محبة الناس لمن يتخذونه قدوة لهم 

  الناس ويدعو إليه تولد القناعة التامة بما يطرحه على  الحسنةالقدوة

 من إصالحات في المجتمع.

  تعمل القدوة الحسنة على سرعة اًلمتثال والتطبيق لكل ما هو مفيد

 .للمجتمع، بدون حرج وًل ممانعة من المقتدين

  إن القدوة الحسنة ًل يعيش مشغوًلا بذاته بل يمد يديه بالخير والعون

ا؛ ألنه ي عرف معنى اإلنسانية ويعطي إلى المجتمع ما يزيده أمناا وسالما

  .ويدرك مسئوليات األخوة في المجتمع
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السابعة من القواعد اآلمرة لسلوك الفرد هي الصبر؛ ونبيِّن فيما يأتي القاعدة 
 .ثمارها، وا، وأدلة وجوبههامفهوم

 مفهوم الصبر:
ط بالمقدور، رحمه هللا قال ابن القيم : الصبر هو "حبس النفس عن التِّسخُّ

 للِّسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية". وحبس ا

 والصبر على ثالثة أنواع:  

 المؤلمة بحيث يصبر على مشقتها واآلثار المترتبة  الصبر على األقدار

 .عليها ويتجنب جميع األقوال واألفعال التي تسخط الرب

  الطاعة بحيث يحتسب األجر في فعلها ويصبر على الصبر على أداء

 .ها على الوجه المشروع ويداوم على فعلهامشقتها ويؤدي

 ارتكاب معصية هللا بحيث يجاهد هواه والشيطان ويصبر  الصبر عن

 .على مشقة ترك المألوف واجتناب الفساد وأهله

فيه،  لشيء يفيد كظم الغيظاحتمال ويمكن التمييز بين الصبر واًلحتمال؛ فا

عل، ه بالقول والفوالصبر على الشدة يفيد حبس النفس عن المقابلة علي

والصبر عن الشيء يفيد حبس النفس عن فعله، وصبرت على خطوب الدهر، 

وًل يستعمل اًلحتمال في ذلك؛ ألنك  .أي: حبست النفس عن الجزع عندها

 .ًل تغتاظ منه

 أدلة وجوب الصبر:

  ( ْيَن آَمن وا واْ يَا أَيَُّها الَّذ  واْ َوَصاب ر  َ لَعَلَّك ْم  َوَراب ط واْ َواتَّق واْ اْصب ر  َّللاِّ

ونَ   .)200آل عمران: )) ت ْفل ح 

  (  ْنَكر وف  َواْنهَ َعن  اْلم  ْر ب اْلَمْعر  اَلةَ َوأْم   َعلَى َما َواْصب رْ يَا ب نَيَّ أَق م  الصَّ

ْن َعْزم    (.17لقمان:)اأْلمور( أََصابََك إ نَّ َذل َك م 

 ( يَن واَوالَّذ  مْ  َصبَر  ا َرَزْقنَاه ْم  اْبت غَاَء َوْجه  َرب ِّه  مَّ اَلةَ َوأَنفَق وا م  وا الصَّ َوأَقَام 

) ْم ع ْقبَى الدَّار  ئ َك لَه  ي ِّئَةَ أ ولََٰ نَة  الساااااااَّ ا َوَعاَلن يَةا َويَْدَرء وَن ب اْلَحساااااااَ رًّ  سااااااا 

 (.22)الرعد:

  يَن إ َذا ذ  ةٌ )الااَّ يبااَ صااااااا  ابَتْه م مُّ ع  أَصاااااااااَ ه  َراج  ا إ لَيااْ َّ  َوإ نااَّ ا ّلل  ال وا إ نااَّ ( ونَ قااَ

 .(156)البقرة:
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 ( ا َنا لَمَّ ةا يَْهد وَن ب أَْمر  ْم أَئ مَّ ْنه  واَوَجعَْلَنا م  بَر   ي وق ن وَن(َوَكان وا ب آَيات َنا  صاااااااَ

 .)24:السجدة)

 (  تَْين رَّ واب َما أ ْولَئ َك ي ْؤتَْوَن أَْجَره م مَّ  (.54القصص: ( )َصبَر 

 ( ٌْستَعَان  عَ  فََصْبر يٌل َوَّللاَّ  اْلم  ف وَن(َجم   (18:ف)يوس لَىَٰ َما تَص 

 ( َْك إ ًلَّ  َواْصب ر  ).127النحل: ب اّللِّ ( )َوَما َصْبر 

 ( ونَ إ نََّما ي َوفَّى اب ر  َسابٍ  الصَّ  (.10( )الزمر:أَْجَره م ب غَْير  ح 

 ( َْول َرب َِّك فَاْصب ر) :(7)المدثر. 

 الصبر: ثمار
ا ي الدنيا بين حالين إميتقلب ف زيادة اإليمان من أهم ثمار الصاااااابر؛ فالمؤمن

لى وقد قال النبي ص، السراء فيشرع له الشكر أو الضراء فيشرع له الصبر

، إنَّ أْمَره  ك لَّه  َخْيٌر، وليَس ذاَك ألََحٍد إًلَّ هللا عليه وسااالم: ) ن  ْؤم  َعَجباا ألَْمر  الم 

ا له، وإنْ  َشَكَر، فَكاَن َخْيرا اء   َسرَّ صابَتْه   ، إْن أ ن  ْؤم  َصبََر  ل ْلم  اء ،  َضرَّ صابَتْه   أ

ا له   )صحيح مسلم(. (فَكاَن َخْيرا

 وتقويه: رالصب تحقيق ثماروثمة أسباب تعين على 

 ى: )إ نَّه  قال تعال ؛التفكر في عظم فضل الصبر وكثرة ثوابه في اآلخرة

ن يَن( ْحس  يع  أَْجَر اْلم  َ ًَل ي ض   .(90)يوسف: َمن يَتَّق  َويَْصب ْر فَإ نَّ َّللاَّ

  التفكر في شدة العذاب يوم القيامة لمن فرط في الصبر وأتبع نفسه

عن معاصي هللا خير من الصبر على األغالل في  الصبر .الشهوات

 نار جهنم.

  تقوية الحياء من هللا فكيف يعصي العبد سيده الذي خلقه وهداه وأكرمه

ه لوميزه عن سائر المخلوقات وكيف يستعمل نعم هللا التي وهبها هللا 

  .في معاصيه

 ( :ن يَتصبَّْر مَ اًلستعانة باهلل على الصبر قال النبي صلى هللا عليه وسلم

د  لكم  فَّه هللا ، وما أَج  ي صبِّ ْره هللا ، وَمن يَستَْغن  ي ْغن ه هللا ، وَمن يَستَعف ْف ي ع 

بر   زقاا أَوَسَع مَن الصَّ ومن استعان باهلل يسر له  )تخريج المسند(. (ر 

 وهون عليه األمور وأزال عنه العقبات. الشدائد

  ْغ دعاء هللا وسؤاله تيسير الصبر عند نزول البالء قال تعالى: )َربَّنَا أَْفر 

يَن( ْسل م  ا َوتََوفَّنَا م  . أما حال العافية فيدعو (126)األعراف: َعلَْينَا َصْبرا

 بإتمام العافية والستر ودوام النعمة.
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 الحين وأخذ العبرة واستنهاض الهمة قال التأمل في صبر األنبياء والص

يثاا ي ْفتََرىَٰ  ْبَرةٌ أل  ول ي اأْلَْلبَاب  َما َكاَن َحد  ْم ع  ه  تعالى: )لَقَْد َكاَن ف ي قََصص 

يَل ك ل ِّ َشْيٍء َوه داى َوَرْحَمةا ل قَْوٍم  ي بَْيَن يََدْيه  َوتَْفص  يَق الَّذ  ْن تَْصد  ك  َولََٰ

ن وَن(  ،فيتأمل في صبر النبي أيوب على البالء. (111)يوسف: ي ْؤم 

وصبر خاتم النبيين محمد على  ،وصبر النبي يوسف عن المعصية

 القيام بالدعوة إلى هللا وتحمله المشاق واألذى في سبيل هللا.

 من ثمار الصبر:

  إذا أحلِّت بالعبد شدة وضائقة وتلقاها بالصبر وعدم الجزع توجهت

طلب منه العون والمدد ية به وعائذة، نفسه إلى ربها ملتجئة إليه ًلئذ

فيزداد قرباا من هللا عزِّ وجل. فيحس العبد بضعفه وقلة حيلته، ويستشعر 

 عبوديته لربه جلِّ وعال.

  ،إن الصبر على اًلبتالء يكشف حقيقة النفوس الصادقة من الكاذبة

َب النَّاس  أَن ي تَْرك وا أَن يَق ول وا آَمنَّ  تَن وَن، ا َوه ْم ًَل ي فْ يقول هللا تعالى: )َأَحس 

ب يَن(  يَن َصَدق وا َولَيَْعلََمنَّ اْلَكاذ  ْم فَلَيَْعلََمنَّ َّللاَّ  الَّذ  ن قَْبل ه  يَن م  َولَقَْد فَتَنَّا الَّذ 

 (3-2)العنكبوت:

  سهولة مقاومة العقبات، وتخطي الصعاب التي تعترض مسيرة المؤمن

طريقه الدعوي فإنها ذات في الحياة، ًل سيما العقبات التي تقف في 

 وطأة قوية وشديدة على نفس المؤمن. 

  د المؤمن على مقاومة المعاصي والشهوات التي تالحقه من الصبر يعوِّ

كل جانب، فال يتسرع وًل يستكين للمغريات التي يزيِّنها الشيطان له 

 من تسهيل السبل واألسباب الداعية لتلك المعاصي والمغريات.

 فس الراحة والرضى والطمأنينة، حين يكون الصبر يسدل على الن

صاحب البالء على يقين أن ما أصابه هو بأمر هللا تعالى لحكمة هو 

يعلمها، وما يترتب على ذلك البالء من فضل وأجر ومثوبة تحفظ له 

َن  يوم القيامة، وهذا ما عبِّر هللا تعالى عنه بقوله: )َولَنَْبل َونَّك ْم ب َشْيٍء م 

ر  اْلَخْوف  َوالْ  َن اأْلَْمَوال  َواأْلَْنف س  َوالثََّمَرات  َوبَشِّ  وع  َونَْقٍص م  ج 

ع وَن(  َّ  َوإ نَّا إ لَْيه  َراج  يبَةٌ قَال وا إ نَّا ّلل  ص  يَن إ َذا أََصابَتْه م مُّ يَن، الَّذ  اب ر  الصَّ

 (.56-55)البقرة:
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ي ؛ ونبيِّن فيما يأتاألمانةي الثامنة من القواعد اآلمرة لسلوك الفرد ه القاعدة
 .وثمارها، ا، وأدلة وجوبهمفهومها

 :األمانةمفهوم 
ٍ لزمك  ف كما أنها   .أداؤهو حفظهاألمانة: هي كلُّ حقِّ ا يتصرَّ التَّعفُّف عمَّ

ن األعراض والحرم ن مال وغيره، وما يوثق به عليه م  مع  اتاإلنسان فيه م 
كلُّ ما افترض  أيضا هي. واألمانة القدرة عليه، وردُّ ما يستودع إلى مودعه

  وودائع.وأداء دين  ،على العباد فهو أمانة، كصالة وزكاة وصيام

 أدلة وجوب األمانة:

 ( ك ْم أَْن ت ااااَؤدُّوا ر  َ يَااااأْم  َهااااا َوإ َذا َحَكْماااات ْم بَااااْيَن اأْلََمانَااااات  إ نَّ َّللاَّ إ لَااااى أَْهل 

 َ اااااوا ب اْلعَاااااْدل  إ نَّ َّللاَّ َ َكااااااَن النَّااااااس  أَْن تَْحك م  ظ ك اااااْم ب اااااه  إ نَّ َّللاَّ اااااا يَع  مَّ  ن ع 

يعاا  ا(َسم  يرا  (.58النساء: ) بَص 

 ( نَ فَإ ْن ي  أَم  ا فَْلي َؤدِّ  الَّذ  ك ْم بَْعضا َن بَْعض   (.283)البقرة: ( أََمانَتَه  اْؤت م 

 ( ون وا س وَل َوتَخ  َ َوالرَّ ون وا َّللاَّ  (.27األنفال: ) (أََمانَات ك مْ ًَل تَخ 

 ( يَن ه ْم َ َوالَّذ  مْ أل  ْم  َمانَات ه  ه   (.8المؤمنون: ) َراع وَن(َوَعْهد 

 ْلنََها  اأْلََمانَةَ َعَرْضنَا  )إ نَّا بَال  فَأَبَْيَن أَْن يَْحم  َعلَى السََّماَوات  َواأْلَْرض  َواْلج 

ا  ْنَسان  إ نَّه  َكاَن َظل وما ْنَها َوَحَملََها اإْل  (َوأَْشفَْقَن م   .)72األحزاب: ) َجه وًلا

  فَاااالَ  ف ياااَك،ْربَاااٌع إ َذا ك ااانَّ أَ )َرس اااوَل هللا  صااالى هللا علياااه وسااالم: قاااال

اااَن  ْنيَا:َعلَْياااَك َماااا فَاتَاااَك م  ْفاااظ   الااادُّ ْسااان   ،أََمانَاااةٍ ح  يٍث، َوح  اااْدق  َحاااد  َوص 

فَّةٌ ف ي ط ْعَمةٍ  َخل يقٍَة،  (.مسند أحمد) (َوع 

 ( :ْن َمن  ؛ائتَمنكنةَ إلى َمن  أَدِّ  األماقال صااااالى هللا عليه وسااااالم وًل تَخ 

 (.سنن أبي داود) (خانك

 ( :سلم صلى هللا عليه و يَن ل َمْن ًلَ  لَه ، َمانَةَ أَ ًلَ إ يَماَن ل َمْن ًلَ وقال  َوًلَ د 

 (.الجامع الصغير) (َعْهَد لَه  

  اااايِّ عت  صاااالى هللا عليااااه وساااالم:) رسااااول هللاقااااال األَمانَااااة فااااإذا ض 

اااد األمااار إلاااى فاااانتظر السَّااااعة. قاااال سِّ  : كياااف إضااااعتها؟ قاااال: إذا و 

 )صحيح البخاري(. غير أهله فانتظر السَّاعة(
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 األمانة: ثمار
، لألمانة  ِّين  اإلساااااااالميِّ جميع ب الوثيقة تهاعالق تتجلى فيأهميةٌ كبيرةٌ في الد 

الفرائض واألحكام واألخالق واآلداب التي جاء بها اإلسااالم، كما أنها ت شااير 

ا في المعامالت الماليِّة إلى تحلي ال ل ٍق يحتاج إليه البشااااار جميعا مسااااالم بأهم خ 

والشاااااااخصااااااايِّة فيما بينهم، مما يزيد الثقة بين الناس، ويدعو لألمان واأللفة 

 ها:مجاًلت كثيرة من فيألمانة احقق ثمار توت .والتماسك بين أفراد المجتمع

  :ي ليف، فيؤدفمن األمانة أن يلتزم المسلم بالتكااألمانة في العبادة

 .فروض الدين كما ينبغي

 فعلى المسلم أن يعلم أن الجوارح واألعضاء األمانة في حفظ الجوارح :

كلها أمانات، يجب عليه أن يحافظ عليها، وًل يستعملها فيما يغضب هللا 

 .سبحانه

  :ها ألصحابها عندما ئومن األمانة حفظ الودائع وأدااألمانة في الودائع

 .يطلبونها كما هي

 ومن األمانة أن يؤدي المرء ما عليه على خير وجه، ألمانة في العملا :

فالعامل يتقن عمله ويؤديه بإجادة وأمانة، وهكذا يؤدي كل امرٍئ واجبه 

 بجد واجتهاد.

  شُّ أحداا، وًل يغدر به وًل  والشاااااااراء:األمانة في البيع المسااااااالم ًل يغ 

 .يخونه

  :عتبر أمانة في عنقه، كل إنسان مسئول عن شيء يالمسئولية أمانة

ا أم والداا أم ابناا، وسواء أكان رجال أم امرأة فهو راعٍ  سواء أكان حاكما

 .ومسئول عن رعيته

  :فالمسلم يحفظ سر أخيه وًل يخونه وًل يفشي األمانة في حفظ األسرار

 .أسراره

  :ومن األمانة أن يلتزم المسلم بالكلمة الجادة، فيعرف األمانة في الكالم

 .لمة وأهميتهاقدر الك

 :تأديتها دون تحريف أو تغيير، ونسبة ب األَمانَة في المعارف والعلوم

 األقوال إلى أصحابها، وعدم انتحال اإلنسان ما لغيره منها.

 وإبداء أمانة، الصحيح  الرأيإبداء ف :األَمانَة في النُّصح والمشورة

 الرأي غير الصحيح عمدا خيانة.

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



59 
 

من القواعد اآلمرة لسلوك الفرد هي التواضع؛ ونبيِّن فيما التاسعة  القاعدة

 .ثمارها، وا، وأدلة وجوبههايأتي مفهوم

 مفهوم التواضع:

: أن تخرج من منزلك وًل وقيلالتواضع هو خفض الجناح ولين الجانب، 

ا إًل رأيت له عليك فضالا.  ينقاد له، ، وللحقاإلنسان  : يخضعوقيلتلقى مسلما

 ولو سمعه من صبي قبله، ولو سمعه من أجهل الناس قبله. ويقبله ممن قاله،

رضا اإلنسان بمنزلة دون ما يستحقُّه فضله ومنزلته. وقيل التواضع هو 

عَة: وضع اإلنسان نفسه مكاناا  التواضعو عَة، فالضِّ  ْبر والضِّ  وسٌط بين الك 

ْبر: رفع نفسه فوق قدره  . يزري به بتضييع حقِّ ه. والك 

لعبد تواضع ا. فتواضع مع هللا تعالى، وتواضع مع الناس :التواضع نوعانو

والتواضع مع الناس يكون   .لربه عندما يأتي من الطاعات غير معجب بفعله

ذا إويكون مذموما  بهم. راءدواًلزترك التطاول  على عباد هللا محمودا عند 

  لذي الدنيا؛ رغبةا في دنياه.التواضع كان 

 أدلة وجوب التواضع:

 ( َب يَن يَْمش وَن َعلَى اأْلَْرض  َوع  ْحَمن  الَّذ  ل وَن  َهْوناااد  الرَّ م  اْلَجاه  َوإ َذا َخاَطبَه 

ا  . (63الفرقان: ) (قَال وا َساَلما

 ( ْم بُّه  ين ه  فََسْوَف يَأْت ي َّللاَّ  ب قَْوٍم ي ح  ْنك ْم َعْن د  يَن آَمن وا َمْن يَْرتَدَّ م  يَا أَيَُّها الَّذ 

بُّونَه   ن يَن  َوي ح  ْؤم  لٍَّة َعلَى اْلم  د وَن ف ي َسب يل  َّللاَّ  أَذ  يَن ي َجاه  ةٍ َعلَى اْلَكاف ر  زَّ أَع 

ٌع َعل يمٌ   (َوًَل يََخاف وَن لَْوَمةَ ًَلئ ٍم َذل َك فَْضل  َّللاَّ  ي ْؤت يه  َمْن يََشاء  َوَّللاَّ  َواس 

 . (54المائدة: )

 ( َما َما َكَما َربَّيَان ي م  َجنَاَح الذُّل ِّ َواْخف ْض لَه  ْحَمة  َوق ْل َرب ِّ اْرَحْمه  َن الرَّ

ا يرا  .(24اإلسراء: ) (َصغ 

 ( ن ينَ َواْخف ْض َجنَاَحَك ْؤم  َن اْلم   . (215الشعراء: ) (ل َمن  اتَّبَعََك م 

 ( ِّْر َخدََّك بُّ َوًَل ت َصع  َ ًَل ي ح  ا إ نَّ َّللاَّ  ل لنَّاس  َوًَل تَْمش  ف ي اأْلَْرض  َمَرحا

ورٍ  ْختَاٍل فَخ    (.18لقمان: ) (ك لَّ م 

  ف  َعْن آيَات َي وَن )َسأَْصر  يَن يَتََكبَّر  ف ي األَْرض  ب غَْير  اْلَحقِّ  َوإ ن يََرْواْ الَّذ 

ذ وه  َسب يالا َوإ ن يََرْواْ  ْشد  ًلَ يَتَّخ  ن واْ ب َها َوإ ن يََرْواْ َسب يَل الرُّ ك لَّ آيٍَة ًلَّ ي ْؤم 

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



60 
 

ْم َكذَّب واْ ب آيَات نَا َوَكان واْ َعْنَها َغاف ل يَن( َسب يَل الْ  ذ وه  َسب يالا َذل َك ب أَنَّه  غَيِّ  يَتَّخ 

 (. 146)األعراف: 

 (  َِّن َّللا ْم فَب َما َرْحَمٍة مِّ  ْن ل نَت لَه  واْ م  َولَْو ك نَت فَظًّا َغل يَظ اْلقَْلب  ًلَنفَضُّ

ْم َواْستَْغف   ْره ْم ف ي األَْمر  فَإ َذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َحْول َك فَاْعف  َعْنه  ْم َوَشاو  ْر لَه 

بُّ  َ ي ح  ل يَن(َعلَى َّللاِّ  إ نَّ َّللاِّ تََوكِّ   (.159آل عمران: ) اْلم 

 ا وتواَضعإنَّ هللاَ أوحى إلَيَّ أْن ): رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالو

َي أَحدٌ على أَحٍد، وًل يفَخَر أحَ   )صحيح مسلم(. (دٌ على أَحٍد.حتَّى ًل يَبغ 

 ن ماٍل، وما زاَد َّللاَّ  ): صلى هللا عليه وسلم قالو ما نَقََصْت َصَدقَةٌ م 

ا،  زًّ َّ  إًلَّ َرفَعَه  َّللاَّ   تَواَضعَ  وماَعْبداا بعَْفٍو، إًلَّ ع   (.)صحيح مسلم (أَحٌد ّلل 

 هلل  وهو  اتواض عا من ترك اللِّ باَس : )رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال

ر  عليه دعاه هللا  يوم القيامة  على رءوس  الخالئق  حتَّى يخيِّ َره من  يقد 

لَل  اإليمان  شاء يلبَس ها  (.صحيح الترمذي) (أيِّ  ح 

 التواضع: ثمار

 ومنها: ،التواضععلى األمور التي تعين ب تتحقق ثمار التواضع بالتمسك

 .اتهام النفس واًلجتهاد في عالج عيوبها 

 ومة استحضار المسلم للدار اآلخرة أمام عينيه، واحتقار الدنيا، مدا

 والحرص على الفوز بالجنة والنجاة من النار.

  التواضع للمسلمين والوفاء بحقوقهم، ولين الجانب لهم، واحتمال األذى

 منهم والصبر عليهم.

 .معرفة اإلنسان قدر نفسه بين أهله وأصحابه إذا قورن بهم 

 ب المؤمن على الرجاء، واليقين بما سيكون عند لقاء غلبة الخوف في قل

 هللا تعالى يوم القيامة.

  اًلنقياد التام لما جاء به نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم في سنته

 الصحيحة.

  ومواساتهم بالمال والتواضع لهم الفقراء،تفقد.  

 التواضع: من ثمار

  ام.باحتر عهموجوههم، والتعامل م الناس، والتبسم فيحسن استقبال  

 المكانةوعطف مع من هم أقل منه في المنزلة أو  ،بمودة التعامل. 
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  تى حعن التحدث بصوت مرتفع  معتدل، واًلبتعادالتحدث بصوت

ا  وإن كان  .غاضبا

  معهم دون أن يحتقرهم أو يقلل من  الفقراء، وتناول الطعاممجالسة

 .مكانتهم

  ا أجل اقناع من ح اإلسراف، والبذخ منالبعد عن ا وله أنه شخصا  .غنيا

 في طريقه سواء إن  الذين يقابلهمالسالم على كافة األشخاص  إلقاء

 .األشخاصكان حارس المنزل أو غير ذلك من 

 الفخر، والعظمةبداء إالسير بطريقة معتدلة دون أن يقوم ب. 

 غير صائبة حوله، وتقديرها حتى وإن كانتإلى آراء من  اًلستماع، 

 .محاسنهبإظهار  اآلخرين، وعدم القيامب كذلك عدم انتقاد عيوو
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من القواعد اآلمرة لسلوك الفرد هي الصدق؛ ونبيِّن فيما يأتي القاعدة العاشرة 

 .ثمارها، وا، وأدلة وجوبههامفهوم

 مفهوم الصدق:

وقاااد يختلاااف  .نقااايض الكاااذب هاااووموافقاااة الخبااار للواقاااع، هاااو الصااادق 

وًل يعتباااار كااااذب؛ إذا تحاااادث الشااااخص بمااااا يعتقااااد  الخباااار عاااان الواقااااع

  وتبيِّن أن ما يعتقده مخالفا للواقع.  

يق: أن الصاااااادق فاااااي قولاااااه بلساااااانه،  ااااادِّ  اااااادق والصِّ  والفااااارق باااااين الصَّ

 ،والصااديق ماان تجاااوز صاادقه لسااانه إلااى صاادق أفعالااه فااي موافقااة حالااه

يق صااادقاا، ولاايس كاال صااادق  اادِّ  ًل يختلااف سااره وجهااره، فصااار كاالُّ ص 

يقاا دِّ   .ص 

والصااااادق مااااان األخاااااالق التاااااي أجمعااااات األمااااام  علاااااى مااااار العصاااااور 

واألزمااان، وفااي كاال مكااان، وفااي كاال األديااان، علااى اإلشااادة بااه، وعلااى 

 .لةيفضاعتباره 

الصااااادق مطلب أسااااااس في حياة المؤمن، وهو رأس الفضاااااائل، وعنوان و

لقاا ن أ ؛ كماالصااااالح والفضاااال. أثنى هللا تعالى على َمن لزمه فصااااار له خ 

 ق من صفات هللا تعالى، وصفات األنبياء والرسل.دالص

الوفااااء قاااد يكاااون بالفعااال ف ويتاااداخل مفهاااوم الصااادق ماااع مفهاااوم الوفااااء؛

دون القااااول، وًل يكااااون الصاااادق إًل فااااي القااااول؛ ألنااااه نااااوع ماااان أنااااواع 

 .الخبر، والخبر قول

 أدلة وجوب الصدق:

  َين س ل ه  أ ولَئ   )َوالَّذ  يق ونَ َك ه م  آَمن وا ب اّللَّ  َور  دِّ  ْم  الصِّ  ْم لَه  ْنَد َربِّ ه  َوالشَُّهَداء  ع 

ه ْم  ه مْ أَْجر   .)19الحديد: ) (َون ور 

 ( آل عمران: َصَدقَ ق ْل( )  .(95َّللاَّ

 ( َن َّللاَّ   أَْصَدق  َوَمْن يثاا( )النساء:م   .(87َحد 

 ( َْن َّللاَّ   أَْصَدق   َوَمن (م    .(122)النساء: ، ق يالا

 ْحَمن  َما وَ  )َهَذا ْرَسل وَن( )يسن:  َوَصَدقَ َعَد الرَّ  (.52اْلم 

  ْيَم إ نَّه  َكاَن  )َواْذك ر تَاب  إ ْبَراه  يقااف ي اْلك  دِّ   (.41مريم: ) نَب يًّا( ص 
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  ْقن ي ) :إبراهيمعلى لسان ا َوأَْلح  ْكما يَن،َربِّ  َهْب ل ي ح  ال ح  َواْجعَْل  ب الصَّ

ْدقٍ ل ي ل َساَن  ينَ ف ي  ص  ر   .(84، 83الشعراء: ( )اآْلخ 

    يق  أَيَُّها  )ي وس ف دِّ  َماٍن(أَْفت نَا ف ي َسْبع  بَقََراٍت  الصِّ   (.46يوسف: ) س 

  ااااا ااااْن د ون  َّللاَّ  َوَهْبنَااااا لَااااه  إ ْسااااَحاَق  )فَلَمَّ ْم َوَمااااا يَْعب ااااد وَن م  اْعتَااااَزلَه 

اااْن  نَب يًّاااا،َويَْعق اااوَب َوك اااالًّ َجعَْلنَاااا  اااْم م  اااْم َوَوَهْبنَاااا لَه  َرْحَمت نَاااا َوَجعَْلنَاااا لَه 

ْدقٍ ل َساَن  يًّا( ص   (.50، 49مريم: ) َعل 

  ْيَل إ نَّااااه  َكاااااَن  )َواْذك اااار تَاااااب  إ ْسااااَماع  قَ ف ااااي اْلك  اْلَوْعااااد  َوَكاااااَن  َصاااااد 

  .(54مريم: ) نَب يًّا(َرس وًلا 

  ( يااَس إ نَّااه  َكاااَن تَاااب  إ ْدر  يقااَواْذك ااْر ف ااي اْلك  اادِّ  فَْعنَاااه  َمَكاناااا نَب يًّااا َورَ  ص 

يًّا(  .(56مريم: ) َعل 

  (  ْم قَاَل َّللاَّ  َهَذا يَْوم  يَْنفَع ْدق ه  ق يَن ص  اد  ْن تَْحت َها الصَّ ي م  ْم َجنَّاٌت تَْجر  لَه 

ْم َوَرض وا َعْنه  َذل َك اْلفَْوز   َي َّللاَّ  َعْنه  يَن ف يَها أَبَداا َرض  اأْلَْنَهار  َخال د 

يم ( )  (.119ائدة: الماْلعَظ 

 الصدق: ثمار

منزلة القوم األعظم الذي منه "في الصدق إنه:   -رحمه هللا - ابن القيم قال

تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق األقوم الذي من لم يسر عليه فهو من 

المنقطعين الهالكين، وبه تميَّز أهل النفاق من أهل اإليمان، وسكان الجنان 

ضع على شيء إًل من أهل النيران، وهو سي ف هللا في أرضه، الذي ما و 

قطعه، وًل واجه باطالا إًل أرداه وصرعه، من صال به لم تردَّ صولته، ومن 

نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح األعمال، ومحكُّ األحوال، 

والحامل على اقتحام األهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة 

س بناء الدين، وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية ذي الجالل، وهو أسا

لدرجة النبوة، التي هي أرفع درجات العالمين، ومن مساكنهم في الجنات: 

تجري العيون واألنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم 

في هذه الدار مدد متصل ومعين، وقد أمر هللا سبحانه أهل اإليمان: أن يكونوا 

ع الصادقين، وخصَّ المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء م

ق ينَ  :(والصالحين، فقال تعالى اد  َ َوك ون وا َمَع الصَّ يَن آَمن وا اتَّق وا َّللاَّ  ) يَا أَيَُّها الَّذ 

 (.119التوبة: )
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 لجني ثمار الصدق:المتعددة  مجاًلتالفيما يأتي  نوضحو

 ا َصدَ  : )فَلَوْ الصدق مع هللا َ لََكاَن َخْيرا ْم(ق وا َّللاَّ نَ  ،(21محمد: ) لَه   )م 

ْم  ْنه  ْم َمْن قََضى نَْحبَه  َوم  ْنه  َ َعلَْيه  فَم  َجاٌل َصَدق وا َما َعاَهد وا َّللاَّ ن يَن ر  ْؤم  اْلم 

ر  َوَما بَدَّل وا  يالا َمْن يَْنتَظ   (. 23: ( )األحزاب(تَْبد 

 ن بواعث األعمال واألقوال كلها وهذا يستلزم أن تكو :الصدق في النيات

وا إ ًلَّ  )َوَماهلل عز وجل، وأن يكون ظاهر العبد معبرا عن باطنه.  ر  أ م 

يَن لَه   ْخل ص  َ م  يَن(ل يَْعب د وا َّللاَّ  (.5البينة: ) الدِّ 

 الصدق في القول يستوجب على المسلم أن يحفظ  :الصدق في األقوال

ه ًل بحق، فأحسن الكالم ما صدق فيلسانه فال يتكلم إًل بصدق وًل ينطق إ

ن  َمْن َكانَ )النَّب يِّ  َصلَّى هللا  َعلَْيه  َوَسلََّم: قال قائله، وانتفع به سامعه.   ي ْؤم 

ا أَْو ل يَْصم تْ  ر  فَْليَق ْل َخْيرا ال قو ،)صحيح البخاري( (ب اّللَّ  َواليَْوم  اآلخ 

يَن آَمن وا اتَّق   )يَا :تعالى َ َوق ول وا قَْوًلا أَيَُّها الَّذ  يداا(وا َّللاَّ ، (70)األحزاب: َسد 

ل وا َولَْو َكاَن َذا  )َوإ َذا :وقال تعالى ، وقال (152)األنعام: ق ْربَى(ق ْلت ْم فَاْعد 

ْلٌم إ نَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلف َؤاَد ك لُّ أ ولَئ َك  )َوًل :تعالى تَْقف  َما لَْيَس لََك ب ه  ع 

 (.36)اإلسراء: َمْسئ وًل(ه  َكاَن َعنْ 

 يَن آَمن وا ل َم تَق ول وَن َما ًَل قال تعالى: )يَا : الصدق في األعمال أَيَُّها الَّذ 

ْنَد َّللاَّ  أَْن تَق ول وا َما ًَل  تَْفعَل وَن،  (.3، 2الصف: ) تَْفعَل وَن(َكب َر َمْقتاا ع 

 َخلَّف  َسيَ  قال تعالى:): استواء السريرة والعالنية في الحق َن ق ول  لََك اْلم  وَن م 

ْم َما لَْيَس ف ي  نَت ه  اأْلَْعَراب  َشغَلَتْنَا أَْمَوال نَا َوأَْهل ونَا فَاْستَْغف ْر لَنَا يَق ول وَن ب أَْلس 

ْم( لَْو نَْعلَم  ق تَاًلا ًَلتَّبَْعنَاك ْم ه ْم ل ْلك ْفر   )قَال واوقال سبحانه:  (،11)الفتح: ق ل وب ه 

ْم َوَّللاَّ  أَْعلَم  يَْومَ  ْم َما لَْيَس ف ي ق ل وب ه  ه  يَمان  يَق ول وَن ب أَْفَواه  ْم ل إْل  ْنه  ئ ٍذ أَْقَرب  م 

وَن( )آلب َما   (.167عمران:  يَْكت م 

 بأداء األعمال والحقوق كاملة اإلتقان في كل عمل صالح يقوم به المسلم ،

َوفِّرة، فال بخس وًل غش وًل خداع وًل ظلم.  النَّب يَّ َصلَّى هللا  َعلَْيه  ال قم 

َل أََحد ك ْم َعَمالا أَْن ي تْق نَه  ) :َوَسلَّم بُّ إ ذَا َعم  َ ي ح   )صحيح الجامع(. (إ نَّ َّللاَّ

 َسيَأْت ي َعلَى )قَاَل َرس ول  َّللاَّ  صلى هللا عليه وسلم:  :الصدق مع الخلق

،  النَّاس  َسنََواٌت َخدَّاَعاٌت؛ ي َصدَّق  ف يَها ق  اد  ، َوي َكذَّب  ف يَها الصَّ ب  اْلَكاذ 

َوْيب َضة . ق يَل:  ق  ف يَها الرُّ ، َويَْنط  ين  ن  ف يَها األَم  ، َوي َخوَّ َوي ْؤتََمن  ف يَها اْلَخائ ن 

ل  التَّاف ه ، يتكلم ف ي أَْمر   ج  َوْيب َضة ؟ قَاَل: الرَّ (َوَما الرُّ ة   (.جهصحيح ابن ما) اْلعَامَّ
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 سلوك الفردعن الناهية قواعد عة الثالثة: الالمجمو

عن اآلفات السلوكية، وبصفة  ىتتضمن هذه المجموعة القواعد التي تنه

خاصة في مكان العمل، غير أن اًللتزام بهذه القواعد ًل يحدث إًل بعد 

ة من وتتكون المجموع اًللتزام بالقواعد الواردة في المجموعتين السابقتين.

النهي ن في كل منها ثالثة أمور: مفهوم القاعدة، وأدلة يِّ عشرة قواعد؛ نب

 .آثارهاو، عنها

 سلوك الفرد هي:عن والقواعد العشرة الناهية 
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يما ف نسلوك الفرد هي الكذب؛ ونبيِّ عن األولى من القواعد الناهية  القاعدة

 .آثارها، وا، وأدلة تحريمههامفهوميأتي 

 مفهوم الكذب:

سهوا  أوهو اإلخبار بالشيء على خالف ما هو عليه سواء كان عمداا  الكذب

 .في العمد اإلثمالجهل، وإنما السهو أو في  ثمإلكن ًل و ،جهال وأ

ذب في األقوال، فيكون أيضاا في األفعال، فقد يفعل اإلنسان وكما يكون الك

فعالا ي وهم  به حدوث شيء لم يحدث، أو يعبر به عن وجود شيء غير 

موجود، وذلك على سبيل المخادعة بالفعل، مثلما تكون المخادعة بالقول، 

ا من الكذب في  ا وأقوى تأثيرا وربما يكون الكذب في األفعال أشد خطرا

أَبَانَا إ نَّا  يَا :(ما ورد في قصة يوسف عليه السالمومن أمثلة ذلك األقوال، 

نَا فَأََكلَه   ْنَد َمتَاع  ئْب  َذَهْبنَا نَْستَب ق  َوتََرْكنَا ي وس َف ع  ، وجاؤوا )17: )يوسف (الذِّ 

 .على قميص يوسف بدم كذب، فجمعوا بين كذب القول وكذب الفعل

ي نافق كاذب ألن لسانه ينطق بغير ما فالم؛ فأشكال مختلفةويأتي الكذب في 

اذب والفاسق ك ،يدعي لنفسه منزلة غير منزلته ألنهوالمتكبر كاذب  ،قلبه

والنمام كاذب ألنه لم  ،كذب في دعوى اإليمان ونقض ما عاهد هللا عليه ألنه

اهره والمتملق كاذب ألن ظ ،يتق هللا في فتنته فيتحرى الصدق في نميمته

واًلفتراء كذب في حق الغير بما ًل يرتضيه. والبهتان . يضركينفعك وباطنه 

 كذب يبهت سامعه. واًلفك هو كذب وافتراء وبهتان.

  :ذم الكذب والنهي عنهأدلة 

   (َب نََّماااااا إ ي اْلَكاااااذ  ن اااااوَن ب آيَاااااات  َّللاِّ  َوأ ْولاااااـئ َك ه ااااام  يَْفتَااااار  يَن ًلَ ي ْؤم  الَّاااااذ 

ب ونَ   .(105النحل: ) (اْلَكاذ 

  (  ِّأَث يمٍ  أَفَّاكٍ ك لِّ  َوْيٌل ل) ( :7الجاثية). 

  (  ِّل  َعلَى ك ل ين  تَنَزَّ ل  الشَّيَاط   السَّْمَع أَث يٍم ي ْلق ونَ  أَفَّاكٍ َهْل أ نَبِّ ئ ك ْم َعلَى َمن تَنَزَّ

ب ونَ  ه ْم َكاذ   .(223-221الشعراء: ) (َوأَْكثَر 

  ( َوا َعلَْيه  ب أَْربَعَة  ش َهَداء فَإ ْذ ل نَد َّللاَّ  ه م  لَْوًل َجاؤ  ْم يَأْت وا ب الشَُّهَداء فَأ ْولَئ َك ع 

ب ونا  (13النور: ) (ْلَكاذ 

  ْم َعَذاٌب أَل يٌم ب َما َكان وا ب ونَ )َولَه   .(10( )البقرة:يَْكذ 
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 ( ٌف ْسر  ي َمْن ه َو م  َ ًَل يَْهد   (.40( )غافر:َكذَّابٌ إ نَّ َّللاَّ

  ناف ق  ثالٌث: إذا آية  النَّبي صلى هللا عليه وسلم: )قال إذا ، وحدََّث كذَبَ الم 

َن خان   (.صحيح الترمذي) (وَعَد أخلََف، وإذا ائْت م 

 بااَكفَى بالَمْرء  قال صاااالى هللا عليه وساااالم: )و عَ  َكذ  م  َث بك لِّ  ما سااااَ  (أْن ي َحدِّ 

 )صحيح مسلم(.

 دَق الصِّ  َدْع ما يَريب َك إلى ما ًل يَريب َك؛ فإنَّ صلى هللا عليه وسلم: ) وقال

يبةٌ ط َمأنينةٌ،  َب ر   (.سنن الترمذي) (والَكذ 

 الكذب: آثار

، فإنِّ الصدق طمأنينةٌ، لمجتمعانعدام األمن والطمأنينة في ايؤدي الكذب إلى 

والكذب ريبةٌ وترقٌِّب وشٌك واضطراٌب، وخوٌف من انكشاف الحقيقة التي 

 :عالمات تظهر على الكاذبوهناك  .سعى الكاذب إلى إخفائها

  :ا ازاغة بصره أثناء الحديث.زيغ البصر  يتعمد الكاذب دائما

 يستخدم الكاذب أقل عدد ممكن من الكلمات وهو في استخدام كلمات قليلة :

ا كاذبون ينهجون العكس  الحقيقة يفكر فيما يقول من أكاذيب وهنـــاك أيضا

 ليربكوا المستمع ويثبتوا أنهم صادقين. 

  :إلى تكلف منظر الجاد ًلسيما في وجهه، يميل الكذاب التكلف العصبي

إًل أنه يكشف نفسه ببعض الحركات الالإرادية كمسح النظارة ولمس 

 الوجه...إلخ. 

  :الكذاب يميل عادةا إلى استخدام نفس الكلمات مرات متتالية وكذلك التكرار

 نفس المبررات.

  :ميم عأسلوب الت أفعاله، باستخدام ةمسؤولييحاول الكاذب تجنب التعميم

فيرد الموظف )كل الموظفين  التأخركأن يسأل المدير الموظف عن سبب 

 يتأخرون، حركة المرور سيئة(. 

  :يتجنب الكذاب عادةا استخدام كلمة )أنا( ويقول تجنب اإلشارة إلى الذات

 بدًلا منها )نحن، الناس، معظم(. 

  :ن ييميل الكذاب إلى أن ينسب لآلخرإطالق كلمات اًلستخفاف باألخرين

ا رذيلة الكذب التي هو مصــاب بها كما  تصرفات وأقوال رديئة خصوصا

   .أنه سريع النسيان وقد يفضح نفسه بنفسه من كثرة مواقف الكذب
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يما اق؛ ونبيِّن ففالن سلوك الفرد هيعن من القواعد الناهية القاعدة الثانية 

 .هاآثار، واوأدلة تحريمه يأتي مفهومها،

   اق:مفهوم النف

هو ؛ فاًلعتقادمن النفاق هو القول باللسااااااااان أو الفعل بخالف ما في القلب 

ر أو هو سااتر الكفر وإظها ة الفعل للقول.فلما في القلب، ومخال القولة فمخال

  .وظاهره وباطنه ،اإليمان. فالمنافق ًلبد وأن تختلف ساااااااريرته وعالنيته

؛ فَيَْزع م  أَنَّه  َوَكث   ،أَْمٌر َخف ي  َعلَى النَّاس  والنفاق  ا َما يَْخفَى َعلَى َمْن تَلَبََّس ب ه  يرا

دٌ  ْفس  ْصل ٌح َوه َو م   .م 

لُّ ح اا ، يجعل القْلَب أسودالقلبأخطر مَرض ي بتلى به  النفاق ا، ًل ي ح  الًلا، مظلما

ه، والمال غايت ه، يبذل المناف ق قصارى جهده  ا، الدنيا همُّ م حراما وًل يحرِّ 

  .ىلتحصيل ما يفن

 وينبغي التفرقة بين النفاق األكبر، والنفاق األصغر.

المخرج من الملة، والموجب للخلود في الدرك األسفل  النفاق: األكبرالنفاق 

هو إبطان الكفر في القلب، وإظهار اإليمان على اللسان والجوارح،  من النار:

إليمان ا ويترتب على هذا النوع ما يترتب على الكفر األكبر؛ من حيث انتفاء

  .عن صاحبه، وخلوده في جهنم

مخرج من الملة: هو النفاق العملي، واختالف السر  رغينفاق  :األصغرالنفاق 

والعالنية في الواجبات، وذلك بعمل شيء من أعمال المنافقين؛ مع بقاء أصل 

اإليمان في القلب وصاحبه ًل يخرج من الملة، وًل ي نفى عنه مطلق اإليمان، 

ض للعذاب كسائر المعاصي، دون الخلود في وًل مسمى اإل سالم، وهو معرِّ

ان وك .النار. وهذا النوع من النفاق مقدمة وطريق للنفاق األكبر؛ لمن سلكه

 ديدنه. 

 أدلة النهي عن النفاق:

  َّنَاف ق ينَ )َوَّللاَّ  يَْشَهد  إ ن ب وَن( )المنافقون اْلم   .(1:لََكاذ 

   َن ر  َوَما ه ْم النَّاس  َمْن يَق ول  آ )َوم  ن يَن،َمنَّا ب اّللَّ  َوب اْليَْوم  اآْلخ  ْؤم   ب م 

ع ونَ  يَن آَمن وا َوَما  ي َخاد  َ َوالَّذ  ْم َوَما  يَْخَدع ونَ َّللاَّ وَن(إ ًلَّ أَْنف َسه   يَْشع ر 

 .(9 – 8البقرة: )
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 يَن آََمن وا قَال وا آََمنَّا َوإ ذَا َخلَوا إ لَى شَ  )َوإ َذا ْم قَال وا إ نَّا َمعَك ْم لَق وا الَّذ  ين ه  يَاط 

ئ ونَ إ نََّما نَْحن   ْستَْهز   .(14البقرة: ) (م 

  نَّةا  )اتََّخذ وا ْم ج  ْم َساَء َما َكان وا أَْيَمانَه   (يَْعَمل ونَ فََصدُّوا َعْن َسب يل  َّللاَّ  إ نَّه 

 .(2المنافقون: )

   ْْبَك َحَسنَةٌ تَس ْؤه ْم  )إ ن بْ ت ص  ْن َوإ ْن ت ص  يبَةٌ يَق ول وا قَْد أََخْذنَا أَْمَرنَا م  َك م ص 

وَن(قَْبل  َويَتََولَّوا َوه ْم  ح   .(50)التوبة:  فَر 

  ( َنَاف ق ون نَاف قَات   اْلم  ْنَكر  َويَْنَهْوَن َعن  َواْلم  وَن ب اْلم  ر  ْن بَْعٍض يَأْم  ْم م  ه  بَْعض 

ْم نَس وا  يَه  وف  َويَْقب ض وَن أَْيد  ْم إ نَّ اْلَمْعر  يَه  َ فَنَس  نَاف ق يَن ه م  َّللاَّ ق ونَ الْ اْلم   (فَاس 

 .(67التوبة: )

 اأَْربٌَع َمن ك نَّ فيه كاَن ) ل صلى هللا عليه وسلم:اق نَاف قاا َخال صا َمن ، وم 

َن النِّ فَاق  َكانَْت فيه َخْصلَةٌ منهنَّ َكانَْت فيه  حتَّى يََدَعَها: إَذا َخْصلَةٌ م 

َن َخا  (َن، وإَذا َحدََّث َكَذَب، وإَذا َعاَهَد َغَدَر، وإَذا َخاَصَم فََجرَ اْؤت م 

 )صحيح البخاري(.

 ن شرِّ  النَّاس  صلَّى هللا عليه وسلَّم: ) قال دوَن م  الَّذي ذا الوجَهْين  وتج 

 )صحيح مسلم(. (يأتي هؤًلء بوجٍه وهؤًلء بوجهٍ 

 نَت لَك َصاَلة  صلَّى هللا عليه وسلَّم: ) وقال  ، يَْجل س  يَْرق ب  الشَّْمسَ اف ق  الم 

َ ف يَها  ، قَاَم فَنَقََرَها أَْربَعاا، ًل يَْذك ر  َّللاَّ حتَّى إَذا َكانَْت بْيَن قَْرنَي  الشَّْيَطان 

 )صحيح مسلم(. (إًلَّ قَل يالا 

 النفاق: آثار

 النهي عن النفاق يحمي المجتمع من أضرار كثيرة منها:

  الكذب والخيانة والغدر مثل مذمومةالسلوكية باألنماط اليرتبط النفاق ،

 والتي تعمل على انهيار المجتمعات وسقوطها. 

 .يعكس النفاق الجانب اًلبتزازي واًلنتهازي في التعامل مع اآلخرين 

  .يؤدي النفاق إلى تفشي المشكالت اًلجتماعية 

 .يؤدي النفاق إلى حدوث الفتنة بين أفراد المجتمع 

 األمم وتطورها، وخاصة إذا تسلم المنافقين مناصب  يحد النفاق من تقدم

 حساسة في مجتمعاتهم.

 سوء الظنو يولد النفاق ظواهر غير مقبولة ومنها: الشك باآلخرين. 
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 :عن النفاقاألقوال المأثورة بعض 

 .ًل تبالغ في المجاملة حتى ًل تسقط في بئر النفاق 

 ا، تعرض لخطري ن، خطر من عمل ما ليس من طبعه ولو كان صوابا

 النفاق وخطر اإلخفاق. 

  فساد العلماء من الغفلة، وفساد األمراء من الظلم، وفساد الفقراء من

 النفاق.

   ،ر وقادالمنافق هو من يمتاز بحلو وعذب الكالم ليقنعك بأنه صادق

 القيام بأي شيء تطلبه منه.  ىعل

  النفااااق اًلجتمااااعي فاااي زمانناااا هاااو التلاااون فاااي العالقاااات، وعااادم

فاااي المواقاااف والمباااادئ واألحادياااث لغااارض اإلفسااااد أو  الوضاااوح

 اًلنتفاع الشخصي.

  الغد، ولكن  وربما بعدأنا منافق إذا أنا موجود، هذا حالهم اليوم وغداا

ظلمات األنفاق، سيظلون تحت األرض  فيمهما ارتفعوا للقمة سيبقون 

 كاألفاعي تستبيح النور فقط لمداهمة فريستها. 

  الدِّخيل.  فعله الدِّاءوالمنافق قوله جميل 

  ا من أمر بالطِّاعة المعصية  ونهى عنبها،  ولم يعملأظهر النِّاس نفاقا

 عنها.  ولم ينته

  إن المؤمن يقول قليالا، ويعمل كثيراا، وإن المنافق يقول كثيراا، ويعمل

 قليالا. 

  في المجتمع المسلم مرض النفاق، وهو داء خبيث يسري على األلسن

 رق األحبة، وي قطع األرحام.فيهدم األ سر، ويف

  المنافق ليس له شخصية ثابتة وليست له مبادئ أو قيم، مهزوم من

نشأ على الكذب والخداع والمراوغة كاذب اللهجة، متأرجح  ،الداخل

 . هةيتمايل على حسب المصالح التاف

  إن شر النفاق ما داخلته أسباب الفضيلة، وشر المنافقين قوٌم لم

ا فضالء بالحق؛ فصاروا فضالء بشيء جعلوه يشبه يستطيعوا أن يكونو

 الحق. 

  ذو الوجهين منافق في العالقات اًلجتماعية كاذب ومخادع في عالقاته

 ومبادئه متلون في مواقفه ومشاعره. 
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سلوك الفرد هي الرياء؛ ونبيِّن فيما عن القاعدة الثالثة من القواعد الناهية 

 .هاآثار، وامه، وأدلة تحريمفهومهايأتي 

 الرياء: مفهوم

لة في قلوب الناس هو أْصل الرياء  صاَل الخير بإبداءطلب المنز   يظهرف، لهم خ 

اء  ابتغ فالرياء هو .قْصد رؤية الناس لها، فيحمدوا صاحبَهابالعبادة؛ عادة 

ا عند  ا عند الناس، وإيثاره على الدائم األ خروي، ممَّ ل الفاني الدُّنيوي ممَّ العاج 

  .وتعالى تبارك هللا

ياء  ْرك ما ثبَت و :باهللالشْرك من الرِّ  ياء باألعمال؛ ووْجه كونه من الشِّ  هو الرِّ 

 .على ذلكمن األدلَّة في الكتاب والسُّنة 

 أدلة النهي عن الرياء:

 )  َا ف و ل قَاَء َربِّ ه  فَْليَْعَمْل َعَمالا َصال حا ْك َمْن َكاَن يَْرج  بَاَدة  رَ َوًل ي ْشر   ا(ه  أََحدا بِّ  ب ع 

 .(110الكهف: )

 ( ْن َعَمٍل ل وا م  ْمنَا إ لَىَٰ َما َعم  اَوقَد  ؛ أي: (23الفرقان: )) فََجعَْلنَاه  َهبَاءا َمْنث ورا

د بها غير هللا تعالى بَطل ثواب ها، وصارْت كالهباء المنثور  .األعمال التي ق ص 

   يَن ه ْم َعن َصاَل َصلِّ يَن، الَّذ  يَن ه ْم )فََوْيٌل لِّ ْلم  ْم َساه وَن، الَّذ  ونَ ت ه  ، ي َراؤ 

 (.7- 4)الماعون:  َويَْمنَع وَن اْلَماع وَن(

  ْم يَن ي نف ق وَن أَْمَوالَه  ئَاء)َوالَّذ  ر  َوَمن  ر  ن وَن ب اّللِّ  َوًلَ ب اْليَْوم  اآلخ  النَّاس  َوًلَ ي ْؤم 

يناا( )الن يناا فََساء ق ر   (.38ساء: يَك ن  الشَّْيَطان  لَه  قَر 

  َك قاَل َّللاَّ  تَبارَ يَرويه عن ربه: ) فيماعليه الصالة والسالم وقال الرسول

َل َعَمالا  ، َمن َعم  ْرك  ي وتَعالَى: أنا أْغنَى الشَُّركاء  َعن  الشِّ  أْشَرَك فيه َمع 

ْرَكه   ي، تََرْكت ه  وش   )صحيح مسلم(. (.غير 

 الرياء: آثار

، هوبياااان بعاااض أسااااباب ،أقسااااامه ماااان خاااالل عااارضالريااااء نبااايِّن آثاااار 

 وكيفية عالجه.

  :الرياء أقسام

  أًلَّ يكون مراد  العبد الثواَب أصالا، كالذي ي صلِّ ي بين الناس ولو انفرد

 .لم ي صلِّ  
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  ،ياء، ثم يقصد الثواب قصداا ضعيفاا، ويكون الرياء هو األْصل أن ي ريد الرِّ 

   .َد هللافهذا قريٌب من القسم األول، وكالهما ممقوتان عن

  ،أن يكوَن قْصد الرياء والثواب متساويين، فيكون الفساد  على قْدر الصالح

ن اإلثم  .وًل يَْسلم م 

  ،ياء مقَويًّا لنشاطه في العبادة، فهذا ي ثاب على القْصد الصحيح أن يكون الرِّ 

د  .وي عاقب على قْصده الفاس 

 ناس في تطويل ال ئيأن يكون في أْوصاف العبادة ًل بأْصلها، كأْن يرا

كوع والسُّجود، وي حسن أكثَر فيهما إذا رأى الناس  .الرُّ

ن إنساٍن آلخر الرياء تتعدَّد بواعث   :أسباب الرياءبعض  ، وتختل ف أسباب ه م 

ن غير هللا  قصدعلى حسب   :منهاوكثيرةٌ،  وهيسبحانه، اإلنسان ومراده م 

 وباإلْخالص ومآًلته ،الجهل  بحقيقة  الرياء ومآًلته. 

 لة في قلوب الناس  .حب الجاه: وهو اْرتفاع المنز 

 ن مال، أو منصب أو جاه  .الطََّمع في شهوات الدنيا، م 

  ن ذمِّ  البخل، أو ذمِّ  الجبن وعدم الشجاعة، أو ذمِّ  الجْهل وغير الف رار م 

 .ذلك

  ااان ألَااام الاااذم والخاااوف مناااه، وهاااو شاااعوٌر لللاااذَّة الحْماااد والثنااااء فاااراٌر م 

 .نقصبالكمال وعدم ال

ن جميع أمراضااااااهقد تضاااااامن القرآن الكريم  :عالج الرياء ، عالج القْلب م 

نة المطهَّرة، فقال تعالى َظةٌ ) :وجاءْت به السااااااُّ يَا أَيَُّها النَّاس  قَْد َجاَءتْك ْم َمْوع 

د ور  َوه داى َوَرْحَمةٌ  فَاٌء ل َما ف ي الصاااُّ ْن َربِّ ك ْم َوشااا  ن يَن(م  ْؤم   ،(57يونس: ) ل ْلم 

ل   قال سااااابحانه:و يد   )َون نَزِّ  ن يَن َوًل يَز  ْؤم  فَاٌء َوَرْحَمةٌ ل ْلم  َن اْلق ْرآن  َما ه َو شااااا  م 

يَن إ ًلَّ  ا(الظَّال م   ومن طرق العالج: (.82اإلسراء: ) َخَسارا

  به سبحانه.واًلستعانة اًلتِّ صال باهلل 

 المجاهدة الدائمة للنفس. 

 تْمان العمل وإخفائه ْرص على ك   .الح 

 الدنيوية واأل خروية الرياء النظر في عواقب. 

 ن  .ومواق عه الرياء اًلبتعاد عن مواط 

 استحضار مراقبة  هللا تعالى للعَْبد. 
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سلوك الفرد هي السرقة؛ ونبيِّن فيما عن من القواعد الناهية  القاعدة الرابعة

 .هاآثار، أدلة تحريمها، وهايأتي مفهوم

  مفهوم السرقة: 

وهي عادة  اًلستحواذ على ما يملكه اآلخرون دون وجه حق،رقة هي الس 

يكتسبها األفراد، أي أنها ليست وراثية أو فطرية، وهي في الوقت نفسه 

 حدثا قائما بذاته، وإنما هي سلوك يعبر عن حاجات نفسية معينة. ليست

 منها: أنواع عديدة للسرقة هناك    

 الغير تالسرقة المباشرة بأخذ ممتلكا.  

  انتحال شخصية شخص آخر باستخدام اسمه، أو حسابه البنكي، أو

 .بطاقته اًلئتمانية

 السطو عادةا باستخدام التخويف والتهديد والعنف للحصول  السطو: ويتم

 على أشياء وممتلكات اآلخرين. 

  ا من السرقة التي تحدث عندما يتم خداع اًلحتيال: يعتبر اًلحتيال نوعا

ملكه برضاه ودون إجباره على التخلي عن هذا ي عماشخص ما ليتخلى 

 الشيء، تحت ذرائع كاذبة.

 أدلة تحريم السرقة:

 (  قَة ق  َوالسَّار  َن َّللاَّ  َوَّللاَّ  َوالسَّار  َما َجَزاءا ب َما َكَسبَا نََكاًلا م  يَه  َفاْقَطع وا أَْيد 

يمٌ  يٌز َحك   .(38المائدة:) (َعز 

  (يَن آَمن وا ل   يَا أَيَُّها الَّذ  َجاَرةا إ ًلَّ أَْن تَك وَن ت  ًَل تَأْك ل وا أَْمَوالَك ْم بَْينَك ْم ب اْلبَاط 

ْنك ْم( )النساءَعْن تََراٍض   ).29: م 

 ق  لَعََن َّللاَّ   (سول هللا صلى هللا عليه وسلموقال ر َق، يَْسر  البَْيَضةَ السَّار 

ق  فَت ْقَطع  يَد ه ، وَ   )صحيح البخاري(.) ه  الَحْبَل فَت ْقَطع  يَد   يَْسر 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأخذ البيعة على من أراد الدخول  كان

في اإلسالم على أمور عظيمة منها تجنب العدوان على أموال الناس 

كوا باهلل  شيئاا، بالسرقة؛ فقال: ) قواباي عوني أًلَّ ت شر  وًل تَزنوا،  ،وًل تَسر 

ل كم، وًل وًل تَقت لوا أوًلَدكم، وًل تَأْ  توا بب ْهتاٍن تَفتَرونَه بْيَن أْيديكم وأرج 

ه على هللا ، وَمن أصاَب  تَعصوني في َمعروٍف، فَمن َوفَّى منكم فأْجر 
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من ذلك فع وق َب به فهو كفَّارةٌ له، وَمن أصاَب من ذلك شيئاا فستََره هللا  

ه إلى هللا ؛ إْن شاء عاقَبَه، وإْن شاء َعفا عنه.  البخاري(. )صحيح (فأْمر 

 صلى هللا عليه وسلم أن المؤمن الصادق القوي في إيمانه ًل يجرؤ  ربأخ

ٌن، وًل يَْشَرب  ) فقال: على السرقة ْؤم  يَن يَْزن ي وهو م  ان ي ح  ًل يَْزن ي الزَّ

ٌن،  ْؤم  يَن يَْشَرب  وهو م  يَن الَخْمَر ح  ق  ح  نٌ وًل يَْسر  ْؤم  ق  وهو م  ، يَْسر 

ب  ن ْهبَ  نٌ وًل يَْنتَه  ْؤم  ب ها وهو م  يَن يَْنتَه   (ةا يَْرفَع  النَّاس  إلَْيه  فيها أْبصاَره ْم ح 

 )صحيح البخاري(.

 السرقة: آثار

أراد هللا لمجتمعات المسلمين أن تحيا حياة األمن واألمان، يأمن كل من يعيش 

م  في هذه المجتمعات على نفسه وعرضه وماله، وألجل هذا الغرض حرَّ

ًلعتداء على األنفس واألعراض واألموال، بل جعلها من الشرع المطهر ا

الضرورات الخمس التي أتى اإلسالم بحفظها وهي: الدين، والعقل، 

 والنسل، واألموال. واألنفس،

ض أمن األفراد والمجتمعات للخطر،   إن السرقة آفة من اآلفات التي تعرِّ 

تسول له نفسه  وتزجر منولهذا جاءت أدلة الشرع تحذر المسلم من السرقة 

فإن لم ت ْجد هذه الزواجر نفعاا وتجرأ أصحاب النفوس  .سرقة أموال اآلخرين

فع أمرهم إلى القضاء وثبتت التهمة  الضعيفة على سرقة أموال الناس ور 

ا لصاحبها،  ؛بضوابطها المعروفة شرعاا فحينئذ تقطع هذه اليد اآلثمة زجرا

الحد مطبقاا في ديار اإلسالم كان  وحفظاا ألموال الناس وأمنهم. وحين كان هذا

الناس آمنين على أموالهم حتى إن أصحاب التجارات والمحالت كانوا يذهبون 

د وهذا الح ألداء الصلوات وأبواب محالهم مفتحة ًل يخافون عدوان المعتدين.

ضعاف الشرعي حين يقام على من يستحقه يؤدي إلى شيوع األمن وزجر 

 ه.احبه ذنبه ويكون توبة لالنفوس، كما أنه يكفر عن ص
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يما بيِّن فنالفرد هي الرشوة؛ و كسلوعن من القواعد الناهية  القاعدة الخامسة

 .هاآثار، وأدلة تحريمها، وهايأتي مفهوم

 مفهوم الرشوة:

وقد قيل في  .كل ما يتمُّ إعطائه إلبطال حق، أو إلحقاق باطلالرشوة هي 

ا أنها: خر لقضاء  حاجة ًل آدفع  ماٍل ونحوه إلى شخص  تعريف الرشوة أيضا

يمكن الوصول إليها بالنسبة لدافع  المال إًل بالرشوة، سواء كانت هذه الحاجة 

 موصلة إلى حق أو إلى باطل.

ِّم  الرشوة للمرتشي ،والمرتشي وهو من ت قدَّم  إليه الرشوة  .والراشي من ي قد 

شوة وي صرح بها وي جادل في وقد يصل األمر إلى المرتشي لي علن عن الر

ضياع الحقوق والكرامة  فيؤدي ذلك إلىمقدارها بال خجٍل وًل حياء، 

لَّ محل ها الرشوة  .وانخفاض الجد في العمل ليح 

ذا أما إ .ويقع إثمها على الراشي والمرتشي معاا ،الرشوة كبيرة من الكبائر

أو رد حٍق  ،هكان دفع الرشوة بهدف رفع الظلم عن شخص في دينه أو د نيا

لم يستطع الوصول إليه إًل بالرشوة، فهنا تخرج هذه الحالة من مفهوم تعريف 

 ؛الرشوة وتجوز  شرعاا، ويكون اإلثم فيها على المرتشي من غير الراشي

رورة وتكون بقدر الضمن استحالة نيل حقوقه إًل بها ) : تيقن الراشيبشرطين

 .ه على األقلفي نفس يستنكرهبل  ذلك،أًل يستحل (، وفقط

 أدلة تحريم الشروة:

 (  م ثْم  َواْلع ْدَوان  َوأَْكل ه  ع وَن ف ي اإْل  ْم ي َسار  ْنه  ا مِّ  ئَْس لَب  السُّْحَت َوتََرىَٰ َكث يرا

 (. وهناك تفسير للسحت بأنه الرشوة.62المائدة:) (َما َكان وا يَْعَمل ونَ 

 ( كَّام  ل  أَْمَوالَك م بَْينَك م ب اْلبَاط  َوًَل تَأْك ل وا تَأْك ل واَوت ْدل وا ب َها إ لَى اْلح  يقاا  ل  فَر 

ونَ  ثْم  َوأَنت ْم تَْعلَم  ْن أَْمَوال  النَّاس  ب اإْل   (.188البقرة:) (مِّ 

  :يٍَّة َوإ نِّ ي )قال تعالى على لسان بلقيس ْم ب َهد  لَةٌ إ لَْيه  ْرس  َرةٌ ب  م  ع  فَنَاظ  َم يَْرج 

ْرَسل ونَ  ا جَ  ،اْلم  ا فَلَمَّ مَّ دُّونَن  ب َماٍل فََما آتَان َي َّللاَّ  َخْيٌر م  اَء س لَْيَماَن قَاَل أَت م 

ونَ  يَّت ك ْم تَْفَرح   (. 36-35( )النمل: آتَاك ْم بَْل أَْنت ْم ب َهد 

   اشي،لعن رسول  هللا ائَش. يعني الذي يمشي  والمرتشي، الرَّ . ينهمابوالرَّ

 (الترغيب ضعيف)
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  زقاا، فما وسلم: )قال صلى هللا عليه َمن  استَعَملناه على َعَمٍل فَرَزْقناه ر 

 (.صحيح أبي داود) (غ لولٌ أَخَذ بعَد ذلَك فهو 

 ( :الخطأَ  ثالثةا:إن هللاَ تجاوز عن أمتي قال صلى هللا عليه وسلم

 (.صحيح ابن حبان) (وما است كرهوا عليهوالنسياَن 

 الرشوة: آثار 

كم الشرعي للرشوة مأخوذٌ م ن تعريف الرشوة بحيث أن كل ما يجعل الح 

الباطل حقاا أو يجعل الحق باطالا فهو حرام، فالرشوة حرام بكل صورها 

 .بإجماع كل علماء أهل السنة والجماعة سواٌء كانوا متقدمين أو معاصرين

من أخطر الظواهر التي قد تفَشَّت في المجتمعات، وما تفشَّت هذه  الرشوة

وتالشت أركان ه وهبطت مستوى أخالقياته وضاع الظاهرة في مجتمعٍ إًل 

 أنوعها،وبعض أسبابها،  خالل عرضمن  الرشوة آثارونتبيِّن  .الحق فيها

 طرق عالجها.و

 منها: رشوة أسباب عديدةلل

 ضعف الوازع الديني. 

 الطمع وعدم وجود القناعة. 

 األنانية وضعف الشعور اًلجتماعي. 

 انخفاض مستوى المعيشة. 

 منها: ؛عديدة للرشوة أنواعو

 في العمل ءقضاء حوائج المسؤول لكي يتم التغاضي عن أخطا. 

 دفع قسم من المال للمسؤول لكي يوظف بعض األفراد.  

  من أجل تزوير الشهادات أو إعطاء الطالب أو تقديم الهدايا دفع المال

   .أسئلة اًلمتحانات أو مخالفة أنظمة قانونية

 ومن طرق عالجها:

 ي بين أفراد المجتمعنشر الوعي الدين. 

 اًلهتمام بتعيين الموظف المناسب في المكان المناسب. 

  العمل على تحقيق التوازن اًلقتصادي وعدالة توزيع الثروات بين

 .أفراد المجتمع

 .توقيع العقوبات الرادعة على الراشي والمرتشي والرائش 
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الغش؛ ونبيِّن فيما  سلوك الفرد هيعن هية االقاعدة السادسة من القواعد الن

  ها.آثارو، ا، وأدلة تحريمههامفهوم يأتي

        مفهوم الغش: 

شُّ  ديء عادة بالغشُّ . ويكون المشتري ما يكرههكل  إخفاءهو  الغ  خلط الرَّ

 .لُّ والحقدغ  ال أيضا ومن معاني الغش .بالجيِّ د

جتَمع، وهأ الغش فة، والتي تظهر في الم  نحر   عن ق يَم خروج وحد الظواهر الم 

ا على مظاهر الحياة اًلجتماعيِّة ا يترك أثراا سلبيِّا ومن  .ومعايير الشرع؛ ممِّ

 .ا من المعامالت الماليةمفي البيع والشراء وغيره الغشأبرزها 

 ومن أنواع الغش ما يأتي: 

  .نتَهية الصالحيِّة  بَيع  المواد م 

  ٍِّعبوة.على الالتطفيف في الكيل والميزان، مثل كتابة َوزٍن غير حقيقي 

  بَيع  البضاعة السيئة على أنَّها جي ِّدة، أو َوضع  عالمات تجاريِّة مشهورة

 على البضاعة الرديئة. 

  قاااااَوًلت، مثاااال التقلياااال ماااان اسااااتخدام ااااشِّ فااااي أعمااااال البناااااء والم  الغ 

اإلساااامنت والحديااااد عنااااد البناااااء؛ ممااااا يتساااابَّب فااااي انهيااااار المباااااني، 

 وإصابة السكِّان باألذى.

 ا اعيغش الرَّ عيَّة للرَّ عيَّة، وغش الرَّ  .عي للرَّ

 :وذلك عند إدًلء الشاهد بالشهادة، فيشهد بشهادة فيها زور  الغش في القول

 وبهتان وكذب، ونحو ذلك.

 :ويكون الغش في النصيحة، بعدم الصدق، واإلخالص  الغش في النصيحة

 فيها، وهذا من عالمات المنافقين.

 :ي اًلمتحانات ويحصل على شهادة ًل كأن يغش ف الغش في تعلُّم العلم

يستحقها، وقد يتبوأ بها منصباا، وهو ليس أهالا لذلك المنصب، وبهذا الغش 

 يخرج جيل جاهل، غير مؤهل لقيادة األمة.

  ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم اإلنكار على األصحاب

صحهم فحق هؤًلء على المسلم أن ين واألقارب محاباة لهم ومداهنة.

 ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فإن لم يفعل فقد غشهم.
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 أدلة تحريم الغش:

 وا وا اْلَوْزَن ب اْلق ْسط   )َوأَق يم  ر  يَزاَن(َوًَل ت ْخس   .(9الرحمن: ) اْلم 

  ( ٌَطفِّ ف ينَ  َوْيل يَن إ َذا اْكتَال وا َعلَى النَّاس   ،ل ْلم  ْم أَْو ه  َوإ َذا َكال و يَْستَْوف وَن،الَّذ 

وَن،َوَزن وه ْم  ر  ْم  ي ْخس  يٍم،ل يَْوٍم  َمْبع وث وَن،أًََل يَظ نُّ أ ولَئ َك أَنَّه  يَْوَم يَق وم   َعظ 

يَن(النَّاس  ل َربِّ    .(6- 1المطففين: ) اْلعَالَم 

   َاااالًّ تَْجعَاااْل ف اااي ق ل وب نَاااا  )َوًل يَن آَمن اااوا َربَّنَاااا إ نَّاااَك َرء وٌف  غ  لَّاااذ  ااايمٌ ل   (َرح 

 ل: الغش الحسد والبغضاء.غ  ال .(10الحشر: )

   َذ ون ؛ أي: غشًّا وخيانةا  .(92النحل: ) بَْينَك ْم( َدَخالا أَْيَمانَك ْم  )تَتَّخ   .َدَخالا

 ( ْن م ماااِّ  هااا  د ور  ي صاااااااااا  ا فااا  ا مااااَ نااااَ َزعاااْ لٍِّ َوناااَ م   غاااا  هاا  تااا  حاااْ ن تاااَ ي مااا  ر  جاااْ تاااَ

 (.43األعراف:) (األَْنَهار  

   ِّلَّى َّللاَّ   َمر ْبَرة  َطعاٍم فأْدَخَل يََده  فيها،  عليه وساالََّم ََرسااوَل هللا  صااَ علَى صاا 

ماء  )فَنالَْت أصاااب ع ه  بَلاَلا فقاَل:  ؟ قاَل أصااابَتْه  السااَّ َب الطَّعام  ما هذا يا صاااح 

 ، اس  نَّ عام  َكْي يَراه  ال َته  فَْوَق الطَّ قاَل: أفاَل َجعَْل َمن َغشَّ يا َرساااااااوَل هللا ، 

نِّ ي  يح مسلم(.)صح (فليَس م 

 وت  ل صلَّى هللا عليه وسلَّم: )اق وت  يَومَ يَم  يَّةا، يَم  يه  َّللاَّ  َرع  ن َعْبٍد يَْستَْرع  ما م 

يَّت ه  وهو  َم َّللاَّ  عليه الَجنَّةَ غاش  ل َرع   ( )صحيح مسلم(.، إًلَّ َحرَّ

 الغش: آثار

يانها نأعظم اآلفات التي تصاب بها األمم فتقوض دعائمها وتهدم بالغش من 

وجب  اولذ .وتزرع الضغائن بين أبنائها وتؤخرها عن ركب الحضارة

 القضاء على أسباب الغش ومنها:

 .عدم اإلخالص هلل تعالى في العمل 

 .الحرص على جمع األموال من أي طريق كان 

 .عدم تطبيق األحكام لمعاقبة مرتكبي جريمة الغش 

 .مرافقة أصدقاء السَّوء 

 تي تتنافى مع األخالق واآلداب اإلسالمية.التربية غير السليمة، ال 

 .عدم الرضا برزق هللا تعالى 

 عدم تذكُّر الموت والدار اآلخرة. 
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سلوك الفرد هي اإلسراف والتبذير؛ عن القاعدة السابعة من القواعد الناهية 

 .هاآثار، وا، وأدلة تحريمههافيما يأتي مفهومونبيِّن 

 التبذير:مفهوم اإلسراف و

مجااااوزة حااادِّ  اًلعتااادال في األفعاااال واألقوال، واألموال، هو  اإلساااااااراف

ا .والمرغوبات والمحبوبات   .إنفاق المال في غير حقِّ ههو ف التبذير أمَّ

 يـأتي:ويظهر الفرق بين اإلسراف والتبذير فيما 

 صرف  :والتبذير َصرف فيما ينبغي، زائد على ما ينبغي، :اإلسراف

 . ينبغيالشيء فيما ًل

 والتبذير تجاوز في الكميَّة؛ فهو جهل بمقادير الحقوق، :واإلسراف: 

؛ فهو جهل بمو  .ضعهتجاوز في موضع الحقِّ 

ي فلجواد حكيم يضع العطاء فاوينبغي التمييز بين اإلسراف والجود: 

 .وكثيرا ًل يصادفه موضعه، عطاءهمواضعه، والمسرف مبذر، قد يصادف 

 :ذير والنهي عنهماذم اإلسراف والتبأدلة  

  ( ْْشداا فَاْدفَع وا ْم ر  ْنه  َواْبتَل واْ اْليَتَاَمى َحتََّى إ ذَا بَلَغ واْ النِّ َكاَح فَإ ْن آنَْست م مِّ 

ْم َوًلَ تَأْك ل وَها  ْم أَْمَوالَه  واْ َوَمن َكاَن َغن يًّا  إ ْسَرافااإ لَْيه  ا أَن يَْكبَر  َوب َدارا

ْم فَْليَْستَْعف ْف َوَمن َكا ْم أَْمَوالَه  وف  فَإ َذا َدفَْعت ْم إ لَْيه  ا فَْليَأْك ْل ب اْلَمْعر  َن فَق يرا

يباا ْم َوَكفَى ب اّللِّ  َحس  د واْ َعلَْيه   .(6النساء: ) (فَأَْشه 

  ( ْرَع َشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ و َشاٍت َوَغْيَر َمْعر  و ْعر  َشأَ َجنَّاٍت مَّ ي أَن َوه َو الَّذ 

ْختَل فاا أ   ه  إ َذا م  ن ثََمر  تََشاب ٍه ك ل واْ م  ا َوَغْيَر م  تََشاب ها اَن م  مَّ ْيت وَن َوالرُّ ك ل ه  َوالزَّ

ه   اد  ف واْ أَثَْمَر َوآت واْ َحقَّه  يَْوَم َحصااااااَ ر  ف ينَ َوًلَ ت سااااااْ ر  سااااااْ بُّ اْلم   (إ نَّه  ًلَ ي ح 

 .(141األنعام: )

  نَد ك   )يَا ينَتَك ْم ع  ذ واْ ز  ٍد وك ل واْ َواْشَرب واْ بَن ي آَدَم خ  ف ولِّ  َمْسج  اْ َوًلَ ت ْسر 

ف ينَ  ْسر  بُّ اْلم   .(31األعراف: ) (إ نَّه  ًلَ ي ح 

  ( يَن إ َذا أَنفَق وا لَْم ذ  ف واَوالااَّ ر  ا ي ساااااااْ َك قََوامااا اَن بَْيَن َذلاا  وا َوكااَ  (َولَْم يَْقت ر 

 .(67الفرقان: )

 ( :ا واشَربوا وتَصدَّقوا واْلبَسو ك لواقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 (.صحيح ابن ماجه) (ما لم يخال ْطه  إسراٌف أو َمخيَلةٌ 
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 ( :يَْرَضى لَك ْم ثاَلثاا، ويَْكَره  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ إنَّ َّللاَّ

ك وا به شيئاا، وأَْن تَْعتَص   وا م  لَك ْم ثاَلثاا، فَيَْرَضى لَك ْم: أْن تَْعب د وه ، وًل ت ْشر 

 ، ق وا، ويَْكَره  لَك ْم: قيَل وقاَل، وَكثَْرةَ السُّؤال  يعاا وًل تَفَرَّ بَحْبل  هللا  َجم 

 )صحيح مسلم(. (وإضاَعة  المال  

 اإلسراف والتبذير: آثار

اإلسراف إذا اعتاده المرء حمله على التوسع في تحصيل المرغوبات، 

ات كثيرة، وينتقل من ملذَّة إل وًل  .ى ملذَّة فال يقف عند حدٍِّ فيرتكب لذلك مذمَّ

شكَّ أنَّ اإلسراف تتعدَّد صوره ومظاهره، وهو يقع في أمور كثيرة كالمأكل، 

. وقد يكون اإلسراف والمشرب، والملبس، والمركب، والمسكن، وغيرها

يَن أَْسَرف وا َعلَى)على النفس بالمعاصي واآلثام؛ قال تعالى:  َي الَّذ  بَاد   ق ْل يَا ع 

ْحَمة  َّللاَّ  أَنف س   ن رَّ ْم ًل تَْقنَط وا م   (.53الزمر: ) (ه 

 بعض آثار اإلسراف والتبذير:

 :ف ينَ ناااإَّ )قاااال تعاااالى:  عااادم محباااة هللا للمسااارفين ْسااار  ااابُّ اْلم   (ه  ًلَ ي ح 

 .(141األنعام: )

 :ألنَّ المسرف ربما ضاقت به  يفضي إلى طلب المال بالكسب الحرام

 .جأ إلى الكسب الحرامالمعيشة، نتيجة إلسرافه؛ فيل

 في األكل يضرُّ بالبدن اإلسراف. 

 :ْر َوًلَ ت  )قال تعالى:  اإلسراف والتبذير من صفات إخوان الشياطين بَذِّ 

ا ين  َوَكاَن الشَّْيَطان  ل َربِّ ه  َكف ورا يَن َكان واْ إ ْخَواَن الشَّيَاط  ر  بَذِّ  ا إ نَّ اْلم  يرا  (تَْبذ 

 .(27-26اإلسراء: )

 قال رسول هللا صلى  ساءلة والحساب عن مصارف ماله:التعرض للم

ه   القيامة   يومَ  عبدٍ  قَدما تزول   ًلهللا عليه وسلم: ) حتَّى يسأَل عن عمر 

ه  فيَم  أفناه ،فيما  لم   نفقَه ،أوعن مال ه  من أيَن اكتسبَه  وفيَم  فعَل،وعن ع 

ه  فيَم أباله    (.صحيح الترمذي) (وعن جسم 

 والحزمالمحن، نتيجة لعدم أخذ المسرف بالشدة  اًلنهيار في ساعات، 

ا أبناءها  ا وحديثا فإن صادفته شدة انهار، ولذلك تعود جيوش العالم قديما

 على حياة التقشف والشدة وتحمل المشاق والصعاب.

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



81 
 

  ولعل هذا السبب في أن  والمحتاجين،يثير اإلسراف أحقاد الفقراء

كما حرم الحرير  لفضة،واالمأكل والمشرب محرمان في آنية الذهب 

  .على الرجال

 عالج ظاهرة اإلسراف:

  ا؛ اجتهد ابن القيم: "قال  العاقل يدبر بعقله عيشته في الدنيا، فإن كان فقيرا

في كسٍب وصناعٍة تكفُّه عن الذُّل للخلق، وقلل العالئق، واستعمل 

ا بينهم. وإن كان غنيًّا، في ا من منن الناس عزيزا بغي نالقناعة، فعاش سليما

له أن يدبر في نفقته، خوف أن يفتقر، فيحتاج إلى الذُّل للخلق، ومن 

البلية أن يبذر في النفقة، ويباهي بها ليكمد األعداء، كأنه يتعرض بذلك 

بالعين...وينبغي التوسط في األحوال، وكتمان ما  إلصابته-أكثرإن -

 ."يصلح كتمانه، وإنما التدبير حفظ المال، والتوسط في اإلنفاق

  ،التفكير والتأمل في النتائج الوخيمة على البدن والنفس والقلب والمال

 وعلى األفراد والمجتمعات جراء اإلسراف.

  مجاهدة النفس لترويضها على اًلعتدال وعدم اإلسراف، وأخذها بالشدة

عن طريق امتثال أوامر الشرع وعدم التهاون فيها مثل اإلكثار من 

 .الفرائض والنوافل

 في سيرة النَّبي صلى هللا عليه وسلم، وأصحابه رضي هللا تعالى  التأمُّل

 .عنهم، والتابعين، في وسطيَّتهم وتعاملهم مع الحياة

  ،اًلبتعاد عن الوَسط المسرف على نَفسه من المترفين والعصاة

رة قلوب هم لربِّ هم، المعتدلين في معاشهم  .واًلقتراب من المنكس 

 وتعويدهم  زوجته وأوًلده، أسرته،د ااهتمام الفرد ببناء شخصية أفر

ا واعتداًلا.  الحياة اإلسالمية الصحيحة قواما

  العمل على نشر القيم والفضائل الخلقية التي تقوم سلوك المستهلك

وتميزه عن غيره من األفراد كشخصية مسلمة تردعها قيم وأخالق 

 وضوابط شرعية عن فعل كل ما يخالف تعاليم اإلسالم.  

 

 

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



82 
 

سلوك الفرد هي الحسد؛ ونبيِّن فيما عن الثامنة من القواعد الناهية  القاعدة

 .هاآثار، واوأدلة تحريمه مفهومها،يأتي 

 مفهوم الحسد:

ْر للحاسد مثلها. أو تمني عدم الحسد هو  تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يَص 

  .حصول النعمة للغير

لمغبوط في حال حسنة، فيتمنى بط يرى ااالغويختلف الحسد عن الغبطة؛ ف

لنفسه مثل تلك الحال الحسنة، من غير أن يتمنى زوالها عنه، وإذا سأل هللا 

حاسد المثلها فقد انتهى إلى ما أمره به ورضيه له، وأما الحسد فهو أن يشتهي 

 .أن يكون له ما للمحسود، وأن يزول عنه ما هو فيه

عندما فبيثة، تكون مملوءةا َحَسداا، أن ي صاَب اإلنسان  بنفٍس خأما العين فهي 

األمر ب قوةٌ خفيَّةٌ ت صيشيئاا ما يعجبه، فيخرج من نفسه الخبيثة  العائنيرى 

ولعل هذا بسبب عدم  .كما ي صيب السَّْهم  الرميَّة الذي أعجبه بالعين واألذى

 ذكر اسم هللا عليه.

د تكون غيره، وق العائن أن يرى نعمة هللا على ةوقد تكون العين بقصد لكراهي

ا ما يصيب األب ابنه ، مثل بغير قصد العين التي تأتي من أحب الناس، فكثيرا

   .بالعين، أو األخ أخاه، أو غيره من األشخاص المقربين

من الحسد، وذكر الحسد في القرآن يشمل الحسد والعين معا؛  وأصل العين

أضر من الحاسد، والعائن  .فكل عائٍن هو حاسد، ولكن ليس كل حاسد عائناا

إضافة إلى أنِّ الحاسد قد يحسد ما لم يره، وقد يحسد في األمر المتوقع قبل 

العين و. وقوعه، أما العائن فهو ًل يَعين إًل ما يراه والموجود بالفعل أمامه

  .هي شيء من العالم الغيبي ًل يعلمه إًل هللا جل جالله

 :نماذج من الحساد

 ن نَّاٍر َوَخلَْقتَه  : مآلدم عليه السال حسد إبليس ْنه  َخَلْقتَن ي م  )قَاَل أَنَاْ َخْيٌر مِّ 

يٍن( )األعراف:  ن ط    (12م 

 :َن ) حسد قابيل ألخيه هابيل يه  فَقَتَلَه  َفأَْصبََح م  َعْت لَه  نَْفس ه  قَتَْل أَخ  فََطوَّ

يَن( )المائدة:  ر     .(30اْلَخاس 

 :ا يَْخل  لَك ْم َوْجه  أَب يك ْم اْقت ل واْ ي وس َف أَو  ا) حسد إخوة يوسف وه  أَْرضا ْطَرح 

يَن( )يوسف:  ا َصال ح  ه  قَْوما ن بَْعد    (9َوتَك ون واْ م 
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 :دُّونَك م  حساااد اليهاااود والنصاااارى تَااااب  لَاااْو يَااار  اااْن أَْهااال  اْلك  )َودَّ َكث ياااٌر مِّ 

اان  م مِّ  ااه  نااد  أَنف س  ااْن ع  اان بَْعااد  إ يَمااان ك ْم ك فَّاااراا َحَسااداا مِّ  اام  مِّ  بَْعااد  َمااا تَبَاايََّن لَه 

( )البقرة:   (. 109اْلَحقُّ

 :َن اْلقَْريَتَْين   حسد كفار قريش ٍل مِّ  َل َهَذا اْلق ْرآن  َعلَى َرج  )َوقَال وا لَْوًل ن زِّ 

يمٍ   (.31)الزخرف:  (َعظ 

 للحسد: النهي عندلة أ

  (  ِّن َشر ن َشرِّ  َما َخلََق َوم  ن َشرِّ   ق ْل أَع وذ  ب َربِّ  اْلفَلَق  م  ٍق إ َذا َوقََب َوم  َغاس 

ن َشرِّ   ٍد إ َذا َحَسدَ النَّفَّاثَات  ف ي اْلع قَد  َوم   .(سورة الفلق) (َحاس 

  ( ن بَْعد  إ يَمان ك ْم ك فَّاراا دُّونَك م مِّ  تَاب  لَْو يَر  ْن أَْهل  اْلك  نْ  َحَسدااَودَّ َكث يٌر مِّ  ند  مِّ   ع 

ن بَْعد  َما تَبَ  م مِّ  ه  م  أَنف س  ( )يََّن لَه   .(109البقرة: اْلَحقُّ

  ( تَاَب أَْم يَْحس د وَن يَم اْلك  ن فَْضل ه  فَقَْد آتَْينَآ آَل إ ْبَراه  النَّاَس َعلَى َما آتَاه م  َّللاِّ  م 

ا يما ْلكاا َعظ  ْكَمةَ َوآتَْينَاه م مُّ  .(54النساء: ) (َواْلح 

  وًلوًل تَحاَسد واوا، ًل تَباَغض  هللا صلى هللا عليه وسلم: )قال رسول ، 

باَد هللا  إْخواناا وا، وك ون وا ع   )صحيح مسلم(. (تَدابَر 

  ٌل آتَاه  َّللاَّ   َحَسدَ  ًلَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )وقال : َرج   إًلَّ في اثْنَتَْين 

ْكَمةَ فَهو  ٌل آتَاه  َّللاَّ  الح  ، وَرج  ي بَماًلا فَس لِّ َط علَى َهلََكت ه  في الَحقِّ  َها يَْقض 

َها وهو أن يتمنى ؛ والحسد هنا بمعني الغبطة )صحيح البخاري(، (وي عَلِّ م 

 .صاحبهامثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن 

  ولااو كاااَن شاايٌء سااابََق القَااَدَر اْلعَااْين  َحااق  )صاالى هللا عليااه وساالم: قااال ،

 )صحيح مسلم(. (َسبَقَتْه  العَْين  

 الحسد: آثار

 شاااره،أساااباب التحاساااد، واألساااباب المعيناااة علاااى دفاااع  فيماااا ياااأتي نبااايِّن

 .هوبعض آثار

 :سباب التحاسدأمن 

  :وهذا أشد أسباب الحسد، فإنَّ َمن آذاه شخص بسبب من العداوة والبغضاء

األسباب، وخالفه في غرض بوجه من الوجوه، أبغضه قلبه، وغضب 

 والعداوة والبغضاء. عليه، ورسخ في نفسه الحقد
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 توقَّع ، ويستخدمه، ويغيره ، ويستصغرفي طبعه أن يتكبر من كانر: الكب

    .منه اًلنقياد له

  سد يحفمتزاحمين على مقصود واحد، للوذلك المقاصد:  ضياعالخوف من

صاحبه في كلِّ  نعمة تكون عوناا له في اًلنفراد بمقصوده، ومن هذا تحاسد 

خوة في التزاحم التزاحم على مقاصد الزوجية، وتحاسد اإل الضرات في

 .على نيل المنزلة في قلب األبوين

  :غلب يفيريد أن يكون عديم النظير في فنٍِّ من الفنون،  مثل منطلب الجاه

ستفزه الفرح بما يمدح به من أنه واحد الدهر، وفريد يعليه حب الثناء، و

  .العصر في فنه

  :ال ح إذا وصف عنده حسنفخبث النفس وشحها بالخير لعباد هللا تعالى

  .عبد من عباد هللا تعالى فيما أنعم هللا به عليه؛ يشقُّ ذلك عليه

 :الوسائل المعينة على دفع شر الحاسد عن المحسود

  التعوذ باهلل تعالى من شره، واللجوء والتحصن به، وهللا تعالى سميع

ن َشرِّ  َما)ًلستعاذته، عليم بما يستعيذ منه،  َلَق خَ  ق ْل أَع وذ  ب َربِّ  اْلفَلَق  م 

ٍد إ َذا  ن َشرِّ  َحاس  ن َشرِّ  النَّفَّاثَات  ف ي اْلع قَد  َوم  ٍق إ َذا َوقََب َوم  ن َشرِّ  َغاس  َوم 

 .(سورة الفلق) (َحَسدَ 

  تقوى هللا، وحفظه عند أمره ونهيه؛ فمن اتَّقى هللا تولى هللا حفظه، ولم يكله

 .إلى غيره

 ث نفسه بأذاه أصالا دِّ  يحالصبر على عدوه، وأًل يقاتله، وًل يشكوه، وًل.  

  :(.3الطالق: ) (َوَمن يَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ  فَه َو َحْسب ه  )التوكل على هللا 

  والفكر فيه، وأن يمحوه من باله كلما  بالحاسدفراغ القلب من اًلشتغال

  .اًلنتقام منهو خطر له، فال يلتفت إليه، وًل يخافه، وًل يمأل قلبه بالفكر فيه

 لتوبة إلى هللا من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه، فإنَّ هللا تعالى تجريد ا

يك ْم َويَْعف و َعن )يقول:  يبٍَة فَب َما َكَسبَْت أَْيد  ص  ن مُّ  ر( ٍ َكث يَوَما أََصابَك م مِّ 

  .(30الشورى: )

  ا عجيباا في دفع البالء، ودفع الصدقة واإلحسان ما أمكنه، فإنَّ لذلك تأثيرا

  .الحاسد العين وشرِّ  
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  ا إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي باإلحسان إليه، فكلما ازداد أذى وشرًّ

وبغياا وحسداا، ازددت إليه إحساناا، وله نصيحة، وعليه شفقة، وهذا من 

أصعب األسباب على النفس وأشقها عليها، وًل يوفق له إًل من عظم حظه 

ي اْلَحَسنَ)من هللا، قال تعالى:  َي أَْحَسن  َوًل تَْستَو   ة  َوًل السَّيِّ ئَة  اْدفَْع ب الَّت ي ه 

يمٌ  ي بَْينََك َوبَْينَه  َعَداَوةٌ َكأَنَّه  َول ي  َحم   (.34( )فصلت:فَإ َذا الَّذ 

  َّتجريد التوحيد واًلنتقال بالفكر إلى المسبب العزيز الحكيم، والعلم بأن

عنه وحده ًل أحد  الحسد ًل يضرُّ وًل ينفع إًل بإذنه، فهو الذي يصرفه

ْدَك تعالى: )سواه، قال  َف لَه  إ ًلَّ ه َو َوإ ن ي ر  َوإ ن يَْمَسْسَك َّللاِّ  ب ض رٍِّ فاَلَ َكاش 

 (.107يونس: ) (ب َخْيٍر فاَلَ َرآدَّ ل فَْضل ه  

 :بعض آثار الحسد

  ه، ، ونفورهم منعن الحاسدالناس  لبعدانخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة؛

 ثور الحكم: الحسود ًل يسود.وقد قيل في من

  حتى ًل يجد فيهم محبًّا، وعداوتهم له، حتى ًل يرى للحاسدمقت الناس ،

ا. ا، وبالمقت مزجورا  فيهم وليًّا، فيصير بالعداوة مأثورا

  إسخاط هللا تعالى في معارضته، واجتناء األوزار في مخالفته، إذ ليس

، وًل لنعمه من الناس أهالا   .يرى قضاء هللا عدًلا

  إلى المقاطعة، والهجر، والبغضاء، والشحناء.الحسد يؤدي 

  إلى الغيبة، والنميمة.الحسد يؤدي 

  إلى الظلم، والعدوان.الحسد يؤدي 

  والقتل.إلى السرقة، الحسد يؤدي قد 
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سلوك الفرد هي الكسب الخبيث؛ ونبيِّن عن القاعدة التاسعة من القواعد الناهية 

 .هاآثار، واتحريمه مفهومها، وأدلة يأتي فيما

 مفهوم الكسب الخبيث:

 للكسب الخبيث موارد متعددة ومتنوعة نجملها في اآلتي:

 .ما كان بغير مقابل من عمل مثل الربا والقمار واليانصيب وغيرها 

 .ما كان بغير حق كالنصب والسرقة والغش واًلحتكار ونحوها 

  والخنزير والمخدر ونحوها.ما كان عوضا لما يضر كثمن الخمر 

 للكسب الخبيث:أمثلة 

  نهب المال العام أو تضييعه باختالس ٍ أو استحقاٍق بال عمل وًل جهد

  .ألنه ي عَدُّ في باب الغلول

  :الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره  وهو شراءاًلحتكار

  .ويصيبهم بسبب ذلك الضرر

 يا العملاهد.  

 اليتيم لأكل ما.  

 في بيان الكسب الخبيث: قواعد

  أي إذا استخدمت وسائل غير مشروعة “: وسائل الحرام حرام “قاعدة

ا يجب التخلص منه في  فما يتحقق عنها من ربح أو غيره يعتبر حراما

 .التصدق وليس بنيةوجوه الخير 

  يخرج قدر الحرام والباقي  :"بالحراممن اختلط ماله الحالل “قاعدة

 .حالل له

  وجوب تطهير المال  ”:ق بالكسب من وجه حرام محظورالتصد“قاعدة

م ويت-مثل فوائد البنوك- الحالل من الربح المكتسب من مصدر حرام

 .من خالل التخلص منه في وجوه المنافع العامة وليس بنية التصدق ذلك

 أدلة تحريم الكسب الخبيث:

 ل   )َوًلَ تَأْك ل واْ أَْمَوالَك م بَْينَك م يَوت دْ ب اْلبَاط  تَأْك ل واْ فَر  كَّام  ل  قاا ل واْ ب َها إ لَى اْلح 

وَن( )البقرة:  ثْم  َوأَنت ْم تَْعلَم  ْن أَْمَوال  النَّاس  ب اإل   (.188مِّ 
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 (  ِّبَاااايَْمَحاااق  َّللا ااابُّ ك ااالَّ َكفَّااااٍر أَث ااايٍم(  اْلرِّ  اااَدقَات  َوَّللاِّ  ًلَ ي ح  َوي ْرب اااي الصَّ

 (.276)البقرة: 

  َّيَن  )إ ن ا أْك ل وَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى يَ الَّذ  ْم نَارا ا إ نََّما يَأْك ل وَن ف ي ب ط ون ه  ظ ْلما

ا(َوَسيَْصلَْوَن  يرا  .(10النساء: ) َسع 

  ْيَأْت  ب َما َغلَّ يَْوَم اْلق يَاَمة  ث مَّ ت َوفَّى ك لُّ نَْفٍس َما َكَسبَْت َوه ْم ًَل  يَْغل لْ  )َوَمن

وَن(  (.161آل عمران: ) ي ْظلَم 

 :قال الرسول صلى هللا عليه وسلم ( : ل  نَْبعَث ه  فَيَأْتي يقول  ما بَال  العَام 

، فَيَْنظ ر  أي ْهَدى له أْم ًل ه   ،هذا لَك وهذا ل ي، فََهالَّ َجلََس في بَْيت  أب يه  وأ مِّ 

ل ه   ه ، ًل يَأْتي بشيٍء إًلَّ َجاَء به يَوَم الق يَاَمة  يَْحم  ي بيَد  لَى ع والذي نَْفس 

َواٌر، أْو َشاةا  َغاٌء، أْو بَقََرةا لََها خ  ا له ر  يرا ، إْن كاَن بَع  ،َرقَبَت ه  فََع ث مَّ رَ  تَْيعَر 

 اري(.)صحيح البخ (يََدْيه  حتَّى َرأَْينَا ع ْفَرتَْي إْبَطْيه  أًل هْل بَلَّْغت  ثاََلثاا. ٌ

 :الكسب الخبيث آثار

 ب الحرص على تحريمه؛ منها: كثيرة تستوجآثار سيئة للكسب الخبيث 

 قَاَل َرس ول  هللا  صلى هللا عليه : عدم الخوف والحياء من هللا

َن هللا  َحقَّ :)وسلم ،اْستَْحي وا م  تَْحي ي إ نَّا نَسْ  هللا ،يَا َرس وَل  ق ْلنَا: قَاَل: اْلَحيَاء 

ْست ْحيَاَء م   َذاَك،لَْيَس  قَاَل: هلل ،َواْلَحْمد    نَّ اًل  :َن هللا  َحقَّ َولك  أَْن  اْلَحيَاء 

اَْس َوَما   َواْلب لَى،َوْلتَْذك ر  اْلَمْوَت  َحَوى،َواْلبَْطَن َوَما  َوَعى،تَْحفََظ الرَّ

ينَةَ  َرةَ تََرَك ز  ْنيَا،َوَمْن أََراَد اآلخ  َن هللا   ذل َك،فََمْن فَعََل  الدُّ فَقَد  اْستَْحيَا م 

 (.يصحيح الترمذ) (َحقَّ اْلَحيَاء  

 بعض الناس يستعجلون في قضية : الحرص على المكسب السريع

الرزق فهم يريدون الحصول على المال من أي جهة وبأي طريق حتى 

ليس من عمٍل ): وسلم هللا صلى هللا عليه . قال رسوللو كان من حرام

ب  من الجنَّة  إًلَّ قد أمرت كم به ب  من النَّار  إًلَّ و ،ي قرِّ  قد وًل عمٌل ي قرِّ 

ئنَّ أحٌد منكم رزقَه فإنَّ جبريَل ألقَى في روعي  ،نهيت كم عنه فال يستبط 

أنَّ أحداا منكم لن يخرَج من الدُّنيا حتَّى يستكمَل رزقَه فاتَّقوا هللاَ أيُّها 

لوا في الطَّلب  فإن استبطأ أحدٌ منكم رزقَه فال يطل ْبه بمعصية   النَّاس  وأجم 

 (.صحيح الترغيب) (فضل ه بمعصيت ه هللا  فإنَّ هللاَ ًل ي نال  
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 ع وفي الطم ،ففي الحرص ًل يخلو المرء من تعب :الطمع وعدم القناعة

قلة  وقيل ".وقديما قيل " أذل الحرص أعناق الرجال ،ًل يخلو من ذل

وكثرة الحرص والطمع  ،الحرص والطمع تورث الصدق والورع

  .تورث كثرة الغم والجزع "

 وي أن عمر بن الخطاب : حرام وحكمهالجهل بخطورة الكسب ال ور 

رضي هللا عنه شرب لبناا فأعجبه، فقال للذي سقاه: من أين لك هذا؟ 

فقال: مررت بإبل الصدقة وهم على ماء فأخذت من ألبانها، فأدخل 

 عمر يده فاستقاء.

 الكسب الحرام له آثار : ظلمة القلب وكسل الجوارح عن الطاعة

يؤدي إلى ظلمة القلب وكسل وأضرار وخيمة على صاحبه فهو 

قال صلى والعمر. ونزع البركة من الرزق  الرب،الجوارح عن طاعة 

إًل كانت النار  أَْولَى  س ْحٍت،ًل يربو لحٌم نَبََت من  إنه)هللا عليه وسلم 

إن للحسنة " وقال ابن عباس رضي هللا عنه: .(صحيح الترمذي) (به  

في البدن، وزيادة في الرزق، نوراا في القلب، وضياء في الوجه، وقوة 

قلوب الخلق. وإن للسيئة سواداا في الوجه، وظلمة في القلب،  ومحبة في

ا في قلوب الخلق ا في الرزق وبغضا  ."ووهنا في البدن، ونقصا

 ن  مَ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ): غضب الجبار ودخول النار

 ، ين ه  ْسل ٍم بيَم  ٍئ م  مَ عليه الَجنَّةَ اْقتََطَع َحقَّ اْمر  فقَْد أَْوَجَب َّللاَّ  له النَّاَر، َوَحرَّ

ن  يباا م  ا يا َرس وَل هللا ؟ قاَل: وإْن قَض  يرا ٌل: وإْن كاَن شيئاا يَس  فَقاَل له َرج 

 )صحيح مسلم(. (أََراكٍ 

 إقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ): عدم قبول الدعاء ، نَّ أَيُّها النَّاس 

َ َطيِّ   ْرَسل يَن، َّللاَّ ن يَن بما أَمَر به الم  ْؤم  َ أَمَر الم  ٌب ًل يَْقبَل  إًلَّ َطيِّ باا، وإنَّ َّللاَّ

ا، إنِّ ي بما تَْعَمل وَن )فقاَل:  َن الطَّيِّ بات  واْعَمل وا صال حا س ل  ك ل وا م  يا أيُّها الرُّ

يَن آَمن وا ك ل وا م  )وقاَل:  (51المؤمنون:( )َعل يمٌ  ن َطيِّ بات  ما يا أيُّها الَّذ 

دُّ (172البقرة:( )َرَزْقناك مْ  يل  السَّفََر أْشعََث أْغبََر، يَم  َل ي ط  ج  ، ث مَّ َذَكَر الرَّ

ه  َحراٌم، وَمْشَرب ه  َحراٌم،  ، يا َربِّ ، يا َربِّ ، وَمْطعَم  يََدْيه  إلى السَّماء 

، فأنَّى ي ْستَجاب  لذلَك؟ َي بالَحرام   )صحيح مسلم(. (وَمْلبَس ه  َحراٌم، وغ ذ 
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 سلوك الفرد هي تزكية النفس؛ ونبيِّنعن القاعدة العاشرة من القواعد الناهية 

 .آثارها، والنهي عنهاة وأدل مفهومها،فيما يأتي 

 مفهوم تزكية النفس:

 هاوملؤ؛ الذميمةتعني تطهير النفس من األدران واألوصاف النفس تزكية 

 لها محل األخالق الرذيلة بعد أن خليت منها.باألخالق الفاضلة وإحال

هللا لكن وكية النفس فرض على كل مسلم؛ زالقيام باألعمال التي تؤدي إلى تو

ب رؤية عيوذلك لعدم لنفسه على أنها كاملة فيؤدي  الفردنهى عن أن ينظر 

ي تَقْ وقد قال رسول هللا صلى عليه وسلم: ) .نفس وعالجهاال مَّ آت  نَْفس  اَها، وَ اللَّه 

يَُّها َوَمْوًَلَها َها أَْنَت َخْير  َمن َزكَّاَها، أَْنَت َول   )صحيح مسلم(. (َوَزكِّ 

 باتوتتوافر حيثيات إث ،مطلوبة إن كانت بحقسه فلن اإلنسانوتكون تزكية 

 :نبي هللا يوسف عليه السالمفوكانت هناك حاجة ضرورية لذلك.  ،الحق هذا

فقدم الحيثية  (.55)يوسف: (إ نِّ ي َحف يظٌ َعل يمٌ  ئ ن  اأْلَْرض  قَاَل اْجعَْلن ي َعلَىَٰ َخَزا)

إلدارة  هوكانت هناك حاجة ضرورية ألمانته ولعلموهي: "إني حفيظ عليم". 

 األزمة التي تمر بها مصر.

مزود باستعدادات متساوية للخير والشر، والهدى والضالل، فهو  اإلنسان

و شر، كما أنه قادر على توجيه نفسه قادر على التمييز بين ما هو خير وما ه

إلى أيهما أراد، وهذه قدرة كامنة في كيانه يعبر عنها القرآن باإللهام تارة 

اَهاو) وَرَها َوتَْقَواَها، نَْفٍس َوَما َسوَّ يعبر عنها و (8-7)الشمس:) فَأَْلَهَمَها ف ج 

وإلى جانب هذه اًلستعدادات  (10( )البلد:َوَهَدْينَاه  النَّْجَدْين  )بالهداية تارة 

الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة في ذات اإلنسان هي التي تناط بها 

التبعة، فمن استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استعدادات 

تعدادات الشر فقد أفلح، ومن أظلم هذه القوة وخبأها الخير فيها وتغليبها على اس

  .وأضعفها فقد خاب

 كية النفسزأدلة ت

 آيات تحض على تزكية النفس:

 َ(10-9( )الشمس: َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّاَها ،َزكَّاَهاْد أَْفلََح َمْن ق)  

 ( ْنك ْم م   َزَكاَولَْوًَل فَْضل  َّللاَّ  َعلَْيك ْم َوَرْحَمت ه  َما َ م  نَّ َّللاَّ ْن أََحٍد أَبَداا َولَك 

ي يٌع  ي َزكِّ    (.21النور:)َعل يٌم( َمْن يََشاء  َوَّللاَّ  َسم 
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 ( ه ْم ر  ْم َصَدقَةا ت َطهِّ  ْن أَْمَوال ه  ْذ م  مْ خ  يه   (103ب َها( )التوبة:  َوت َزكِّ 

هاااو ألن هللا يزكاااي مااان يشااااء و ؛عااان تزكياااة اإلنساااان لنفساااه ىتنهاااآياااات 

  أعلم بمن اتقى:

  يَن ْم بَل  َّللاِّ  ي َزكُّوَن )أَلَْم تََر إ لَى الَّذ  يأَنف َسه  ونَ  ي َزكِّ   َمن يََشاء َوًلَ ي ْظلَم 

 (.49فَت يالا( )النساء:

   ع  اْلَمْغف َرة َش إ ًلَّ اللََّمَم إ نَّ َربََّك َواس  ثْم  َواْلفََواح  يَن يَْجتَن ب وَن َكبَائ َر اإْل  )الَّذ 

َهات ك ْم ه َو أَْعلَم  ب   نَّةٌ ف ي ب ط ون  أ مَّ َن اأْلَْرض  َوإ ْذ أَنت ْم أَج  اَل فَ ك ْم إ ْذ أَنَشأَك م مِّ 

 (.32أَنف َسك ْم ه َو أَْعلَم  ب َمن  اتَّقَى( )النجم:ت َزكُّوا 

 :اإلنسان لنفسهتزكية  آثار

ه على فالذي ينظر إلى نفسؤدي إلى العجب والكبر؛ تقد كية اإلنسان لنفسه زت

ا أ دي إلى يؤقد نِّها كاملة سيشعر بأنه يستحق التقدير والتعظيم والثناء، ممِّ

ناس بسبب عدم تقديرهم له، وإن اثنوا على غيره دخل الحسد إلى لل هاحتقار

ثنى عليه  . نفسه للم 

 كية نفسه منها:زلتاإلنسان أن يقوم بها  علىعمال يجب أ ولكن هناك

 ن وَن لَعَلَّك ْم َوت وب وا إ لَ قال تعالى:): التوبة ْؤم  يعاا أَيَُّها اْلم  وَن( ت  ى َّللاَّ  َجم   ْفل ح 

 (.31: النور)

  ا، لقول هللا عز وجل: اًلستغفار والذكر لزوم َوَمن يَْعش  َعن )عموما

ينٌ  َو لَه  قَر  ن  ن قَيِّ ْض لَه  َشْيَطاناا فَه  ْحَمَٰ ْكر  الرَّ  ( 36)الزخرف:) ذ 

 يقول الغزالي الطاعة: أجل حملها على  وتقريعها من النفس توبيخ

إن ًلزمت نفسك بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والمالمة كانت "رحمه هللا: 

 ورجوت أن تصير النفس ،نفسك هي النفس اللوامة التي أقسم هللا بها

المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد هللا راضية مرضية، 

تها، وًل تشتغلن بوعظ غيرك ما فال تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتب

  ".لم تشتغل أوًلا بوعظ نفسك

  والدار اآلخرةوتذكيرها بالموت اإلكثار من وعظها. 

  والحيلولة بينها وبين اًلغترار بالعمل واإلدًلل به سوء الظن بالنفس

  .على هللا، فإن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش

 الرياءوشوائب حظوظ النفس عمل من تنقية ال. 
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 َوْلتَنظ ْر نَْفٌس )ل تعالى: اق :محاسبة النفس َ يَن آَمن وا اتَّق وا َّللاَّ يَا أَيَُّها الَّذ 

ا قَدََّمْت ل غٍَدوَ  َ إ نَّ اتَّق وا  مَّ َ َخب يٌر ب َما تَْعَمل ونَ  َّللاَّ ل اوق (.18:رالحش) (َّللاَّ

ل لما ب)صلى هللا عليه وسلم:  عد الموت  الكيِّ س  َمن داَن نفَسه وعم 

(والعاجز  َمن أتبَع نفَسه َهواها وتمنَّى على هللا    (.سنن الترمذي) األمانيَّ

  ا بالصبر ينتصر على شهوات نفسه فيحجزه :واليقينالتحلي بالصبر

 .عن المحرمات ويحبسها على الطاعات

  :من أسباب تزكية النفس الدعاء، فهو سالح المؤمن، بأن يلجأ الدعاء

ا أن يقيه شر نفسه وأن يعينه على طاعة هللااإلنسان إلى هللا  . دائما
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 ةثانيا: القواعد األخالقية لسلوك اجلماع
نادراا ما نجد فرداا يعمل داخل التنظيمات اإلدارية بمعزل عن الناس. وغالبا 

من عدد من الجماعة تتألف وما يكون العمل الفردي جزءاا من عمل جماعي. 

يشتركون في وجهات نظر معينة، أو تجمعهم طبيعة عملهم،  العاملين الذين

 أو لهم أهداف مشتركة تربط بينهم.

فالجماعة وحدة اجتماعية مميزة في شكلها، وفي أعضائها، وفي عالقات 

أعضائها بعضهم ببعض. وتتكون هذه الوحدة اًلجتماعية من فردين أو أكثر 

ليس هو مجموع سلوك  يقوم بينهم اتصال مناسب. وسلوك الجماعة الكلي

 دلالجماعة يتعأكثر أو أقل من ذلك، فسلوك الفرد في  شيء أعضائها، ولكنه

بسبب قيود العمل الجماعي، كما أن هذا السلوك يوجه بصورة توافق عليها 

الجماعة. ولذلك يجب أن نفكر في سلوك الجماعة على أنه سلوك وحدة 

 عضو من أعضائها.اجتماعية، فيكون مستقالا إلى حد كبير عن كل 

، أحدهما األهداف، والثاني الترابط لسلوك الجماعات هناك بعدان أساسيان

اًلجتماعي. وقضية اندماج األهداف )أهداف الجماعات واألهداف التنظيمية( 

ًل حل لها سوى التزام أعضاء الجماعات )أفراداا كانوا أم مديرين( بقيم واحدة، 

ي متعارضة. وليس هناك سوى اإلسالم تنطلق منها أهداف الجميع فال تأت

ا يوحد هذه القيم ويبثها في نفوس الناس. فاإليمان باهلل ورسوله، وما  نظاما

اإلسالمية يوجه األهداف والجهود كلها على  باألخالقينتج عنه من التزام 

اختالف أنواعها نحو العمل الذي يرضى عنه هللا سبحانه، سواء كان عمالا 

ا في حد  في هذه الحالة للدنيا أو لآلخرة. يكون زيادة الترابط اًلجتماعي هدفا

ذاته لما لذلك من أثر حميد على تحقيق األهداف المشتركة للتنظيم وأعضائه. 

ويحرص اإلسالم بما تضمن من قواعد للسلوك األخالقي على أن يقوم هذا 

ن م ن الناسكِّ الترابط اًلجتماعي على أسس متينة، تضمن له اًلستمرار، ويم

 حسن أداء أعمالهم.

ل  على عات ق ها تكويَن  األسرة جماعة من أهمِّ وظائفها التربية؛ فإنَّها تحم 

جتَمع   م لسلوك  الم  اإلنسان وتأديبه وإكسابه السلوك األخالقي الحسن النَّاظ 

س الذي األسا فهي حجر ،توثيق المحبة، والتآلف بين أفراد المجتمعواألوسع ، 

 ، وإقامة دين هللا في اًلرض.الصالحتبدأ منه الدِّعوة و
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أما عن القواعد األخالقية الالزمة لسلوك الجماعات فإنها تتضمن كل القواعد 

ى خروأقواعد اآلمرة، لل مجموعةالتي وردت في سلوك األفراد، يضاف إليها 

 لقواعد الناهية.ل
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 ةالقواعد اآلمرة لسلوك الجماعالمجموعة الرابعة: 

 وهي:ك الجماعة من عشرة قواعد والقواعد اآلمرة لسلتتكون 

 

 :أمورثالثة على كل قاعدة  تركزو

 .المفهوم العام للقاعدة 

 ؛ حيث يتم عرض نماذج من األدلة الدليل الشرعي لوجوب القاعدة

 وليس حصراا لها.

 .ثمار القاعدة 
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األولى من القواعد اآلمرة لسلوك الجماعة هي التعاون على الخير؛ القاعدة 

 .ثمارها، واوجوبه ة، وأدلهامفهومونبيِّن فيما يأتي 

 :مفهوم التعاون على الخير

ا وهذ ،الجماعةالخير بين أفرد فعل المساعدة على هو  التعاون على الخير

قدرة ف .ًل يستطيع الناس اًلستغناء عنها ؛ضرورة إنسانية واجتماعية التعاون

 . قاصرة عن تحصيل حاجتهالفرد 

وتوحيد الرؤى، وتكامل الطاقات إلى تضافر الجهود، التعاون يهدف و

 تبادل الخبرات ونقلويشمل كل مجاًلت الخير في الحياة؛ مثل:  ،واإلمكانات

 ،التعاون في مجال الدعوة إلى هللا، التعاون في طلب العلم، العلوم والمعارف

 .التعاون لدفع الشر عن الناسو

 :على الخير أدلة وجوب التعاون

 (ثْم  َواْلع ْدَوان  َواتَّق وا َوًَل تَعَاَون وا  َوالتَّْقَوى َعلَى اْلب رِّ   َوتَعَاَون وا َعلَى اإْل 

يد   َ َشد  َ إ نَّ َّللاَّ قَاب (َّللاَّ  (.2المائدة: ) اْلع 

 ( ين ون يقَاَل َما َمكَّنِّ ي ف يه  َربِّ ي َخْيٌر ْم  فَأَع  ةٍ أَْجعَْل بَْينَك ْم َوبَْينَه  ا( رَ ب ق وَّ ْدما

 (.95)الكهف: 

 ( ْْن َواج ا م  يرا وَن  أَْهل ي،عَْل ل ي َوز  ي،َهار  ي،اْشد ْد ب ه   أَخ  ْكه  وَ  أَْزر  أَْشر 

ي(ف ي   (.32- 29طه: ) أَْمر 

 ( ق ن ي إ نِّ ي ا ي َصدِّ  ْدءا َي ر  ْله  َمع  نِّ ي ل َساناا فَأَْرس  ون  ه َو أَْفَصح  م  ي َهار  َوأَخ 

،أََخاف  أَْن  ب ون  دَ قَاَل  ي َكذِّ  يَك َونَْجعَل  لَك َما س ْلَطاناا فَاَل َك َسنَش دُّ َعض  ب أَخ 

ل وَن إ لَْيك َما ب آيَات نَا أَْنت َما َوَمن  اتَّبَعَك َما   (.35، 34القصص: ) اْلغَال ب وَن(يَص 

  ن   :)صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا ْؤم  ن  ل ْلم  ْؤم  ش دُّ يَ  َكاْلب ْنيَان  الم 

ا َوَشبََّك  ه  بَْعض ه  بَْعضا  )صحيح البخاري(. (بْيَن أََصاب ع 

 ْم،  ): قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ه  ن يَن في تَوادِّ  ْؤم  َمثَل  الم 

ْم َمثَل  الَجَسد  إذا اْشتََكى منه ع ْضٌو  ْم، وتَعاط ف ه  ه  م  ر  له سائ   تَداَعىوتَراح 

ى مَّ   )صحيح مسلم(. (الَجَسد  بالسََّهر  واْلح 

 ن َمن نَفََّس عليه وسلم: ) لى هللاقال رسول هللا ص ٍن ك ْربَةا م  ْؤم  عن م 

ن ك َرب  يَوم  الق يَاَمة   ْنيَا، نَفََّس َّللاَّ  عْنه ك ْربَةا م   ، َوَمن يَسََّر علَىك َرب  الدُّ
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ا، َستََره  َّللاَّ   ْسل ما َرة ، َوَمن َستََر م  ْنيَا َواآلخ  ٍر، يَسََّر َّللاَّ  عليه في الدُّ ْعس  م 

َرة ، َوَّللاَّ  في  في ْنيَا َواآلخ  ي َعْون  العَْبد  ما كاَن العَْبد  في  َعْون  الدُّ  (ه  أَخ 

 (.صحيح الترمذي)

 التعاون على الخير: ثمار

أن  ناااااااكادرإتجنااااااب الفرقااااااة؛ مااااااع  ،التعاااااااون علااااااى الخياااااار يسااااااتوجب

فااااال ياااازال اًلخااااتالف بااااين البشاااار فااااي أديااااانهم  ،اًلخااااتالف ساااانة قدريااااة

  .ائهم ومواقفهمومعتقداتهم وآر

ضوابط التي ال بعضالتعاون تجنب أسباب الفرقة؛ لذا نبيِّن جني ثمار يستلزم 

 تعين على ذلك:

 ا للتعاون اإلجماع عن شيء تعذر إذا  ،فال نجعل توحد الجميع شرطا

فلنسَع ليكون اختالفنا اختالف تنوع ًل اختالف تضاد فكل جماعة أو 

 .فرد يعتنون بالجانب الذي يتقنونه

 حدة لا فقد تكون ،فاًلجتهادات تتغير ،ًلعتدال في مواقفنا مع المخالفا

ا كتابة ضد شخص أو جماعة الأو   .عن الرجوع للحق عائقا

  العدل مع من نختلف معهم فال نستر الحسن وما عندهم من أدلة بنوا

، قال وًل نحرف كالمهم أو نقتطع منه ما يغير معناه ،عليها آراءهم

َمنَّك ْم أَيُّهَ  )يَا تعالى: َّ  ش َهَداَء ب اْلق ْسط  َوًَل يَْجر  يَن ّلل  ام  يَن آَمن وا ك ون وا قَوَّ ا الَّذ 

 َ َ إ نَّ َّللاَّ ل وا ه َو أَْقَرب  ل لتَّْقَوى َواتَّق وا َّللاَّ ل وا اْعد  َشنَآن  قَْوٍم َعلَى أًَلَّ تَْعد 

 (.8المائدة: ) تَْعَمل وَن(َخب يٌر ب َما 

 ي في نبوال بالمنهجاقتداء  ،والتلطف في محاورته ،فالترفق بالمخال

 ،تعامل األنبياء عليهم السالم مع مخالفيهم ممن ًل يدينون بدينهم

 .فإخواننا أفراداا وجماعات أولى بذلك

  فال نغمطهم  ؛لهم حقوق علينا أنحينما نختلف مع إخواننا ًل ننسى

 ؛هممحبة الخير لو ،حقوقهم التي افترضها هللا علينا من حسن المعاشرة

 .والخالف معهم ليس بمسقط لحقوقهم

 يحصر ف ،بين المصالح والمفاسد في نقاش المسائل الخالفية الموازنة

ا في الفرقة  نقاش المسائل اًلجتهادية التي تؤجج المشاعر وتكون سببا

 على الخاصة.
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 والتثبت مما ينسب للمخالف ًل سيما أنَّنا نعيش في  ؛ترك العمل بالظن

تساااايطر فيه الكثير من األجهزة األمنية على أغلب مناحي الحياة عالم 

 .مع فشو النفاق

  عدم إغفال التباين في قدرات الناس والظروف التي يعيشون فيها فال

 .نطلب من شخص ما ليس في مقدوره

 وما تتداخل فيه المجاًلت  ،التساااااااليم لرأي المختصاااااااين في كل مجال

 .مفاسديرجع فيه للموازنة بين المصالح وال

 للتعاون على الخير ثمار كثيرة منها:

 .ن خبرات وتجارب اآلخرين في شتى مناحي الحياة  استفادة كلِّ  فرد م 

 .ة والتَّماسك  إظهار القوَّ

 .تنظيم الوقت وتوفير الجهد 

 .ْمل وتخفيف العبء  تقاسم الح 

 .ن حوله  سهولة التَّصدِّ ي ألي أخطار تواجه اإلنسان ممَّ

 ل الكبيرة التي ًل يقدر عليها األفراد.سهولة إنجاز األعما 

 .القضاء على األنانية وحبِّ  الذَّات 

 .ن القلوب  يزيل الضَّغائن والحقد والحسد م 

 .ة ن الجهد والقوَّ  يساعد الفرد على بذل المزيد م 

 .يساعد على سرعة التَّنفيذ 

 .ر العلمي والتَّقدُّم التَّقني ن عجلة التَّطوُّ ع م   يسرِّ 

 صدر ويكسب حبَّ الخير لآلخرين.يولد سالمة ال 

 .ي بالفرد إلى اإلتقان في العمل  يؤدِّ 

 .ة  يولِّ د عند الفرد الشُّعور بالقوَّ

 .يحقِّ ق أكبر اًلستثمارات 

 .ن اًلزدواجيَّة في العمل  يحدُّ م 

 .ن طاقة وخبرات وقدرات  يتبيَّن للفرد ما يمتلك م 

 مناسب لما فيه استغالل الملََكات والطَّاقات المهدرة اًلستغالل ال

 مصلحة الفرد والمجتمع.
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يما ؛ ونبيِّن فكظم الغيظالقاعدة الثانية من القواعد اآلمرة لسلوك الجماعة هي 

 .ثمارها، وا، وأدلة وجوبههايأتي مفهوم

 مفهوم كظم الغيظ:
ا كلنا نواجه   .من اًلستفزاز الذي هو اختبار لقدرة اإلنسان على اًلنضباط شيئا

لدين اإلسالمي للعبد أن يعاق ب بمثل ما عوق ب به، وقد أرشده لما هو شرع ا

والغيظ هو شعور بالغضب الشديد إزاء إساءة أو  .أفضل من ذلك كظم الغيظ

تصرف صدر من الغير، حيث إنِّ كظم الغيظ يحتاج إلى مجاهدة عظيمة فهو 

رة تلو األ د المرء نفسه مِّ لى خرى عشديد على النفس البشريِّة، ولكن إذا عوِّ

 .حبس غيظه صار األمر سهالا في المرات القادمة

كظم الغيظ خلق كريم من مكارم األخالق التي دعا إليها اإلسالم وحث و

 ،حبس الغيظ والغضب وإمساكهيقتضي الناس على اًلتصاف بها، فهو 

وضبط النفس وعدم إنفاذ العقوبة للمسبِّب له مع القدرة على ذلك، بل العفو 

 .والدفع بالتي هي أحسن والصفح عنه،

 والناس درجات في الغضب:

 بضعفها.ويكون ذلك بفقد قوة الغضب بالكلية أو  التفريط:

ويكون بغلبة هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين وًل  اإلفراط:

 اختيار.تبقى للمرء معها بصيرة ونظر وًل فكرة وًل 

 .العقل والدينلك بأن ينتظر إشارة وهو المحمود وذ اًلعتدال:

  أدلة وجوب كظم الغيظ:

    َها السََّماَوات  َواألَْرض ب ِّك ْم َوَجنٍَّة َعْرض  ن رَّ ِّ ع واْ إ لَى َمْغف َرةٍ م  )َوَسار 

اء  اء َوالضَّرَّ يَن ي نف ق وَن ف ي السَّرَّ تَّق يَن الَّذ  ْلم  دَّْت ل  يَن اْلغَ أ ع  م  ْيَظ َواْلَكاظ 

ن يَن(  َواْلعَاف يَن َعن  النَّاس   ْحس  بُّ اْلم   (.134-133آل عمران: )َوَّللاِّ  ي ح 

 )  َا و َش َوإ َذا ماااَ ثْم  َواْلفََواح  ائ َر اإْل  يَن يَْجتَن ب وَن َكباااَ ذ  ب وا ه ْم الاااَّ َغضااااااا 

ونَ   (.37: ى)الشور) يَْغف ر 

 (  ااَي أَْحَساان ي بَْينَااَك َوبَْينَااه  َعااَداَوةٌ َكأَنَّاااْدفَااْع ب ااالَّت ي ه  ااي  فَااإ َذا الَّااذ  ه  َول 

اااايٌم، َوَمااااا وا َوَمااااا ي لَقَّاَهااااا إ ًلَّ ذ و َحااااظٍِّ  َحم  يَن َصاااابَر  ي لَقَّاَهااااا إ ًلَّ الَّااااذ 

يٍم(  .(35، 34فصلت: ) َعظ 
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 ( :ااان َجرعاااٍة أعظااام  قاااال رساااول هللا صااالى هللا علياااه وسااالم ماااا م 

ا عناااَد َّللاَّ ، مااان َجرعاااة  غااايٍظ كظَمهاااا عباااٌد ابتغااااَء وجاااه   ( َّللاَّ أجااارا

 . (ن ماجهصحيح اب)

 كظم الغيظ: ثمار

 :وتساعد على جني ثماره الغيظأسباب تعين على كظم   

  .دعاء هللا عز وجل 

 حتساب األجر والثواب عند هللا عز وجل. ا 

 .اًلستعانة بالصبر والصالة 

 .اللين والرفق بحق المخطئ 

 .الرحمة بالمخطئ والشفقة عليه، واللين معه والرفق به 

 والصبر. تربية النفس على الرضا 

 .حسن الظن باآلخرين والثقة بهم 

 .تجنِّب السرعة في الحكم على اآلخرين 

 .السمو بالنفس وعدم جدال الجاهلين 

 .قطع الطريق على المسيء من البداية بتجنِّبه 

  .حفظ المعروف والخير السابق للمسيء 

 .التقليل من الكالم حال الغضب 

  وسلم بعدم الغضبتذكر وصية الرسول الكريم محمد صلى هللا عليه . 

 .ا  تغيير الحالة التي يكون عليها المرء كأن يجلس إذا كان واقفا

 .ترك مكان النزاع والذهاب لمكان هادئ 

 .اللجوء إلى الوضوء إلطفاء نار الشيطان 

  .تعلم العلم النافع 

  .ضبط اللسان 

 .معرفة عواقب األمور 

 التربية على حسن الخلق . 
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 :كظم الغيظ ثماربعض 

 غفرة هللا عزِّ وجلِّ ومحبِّته والحصول على األجر العظيم في الدنيا نيل م

 واآلخرة.

  .ملء القلب رجاءا بيوم القيامة 

  .النجاة من التصرف الخاطئ المتسرع الذي يجلب الندامة 

  التغلب على الشاايطان الرجيم واًلنتصااار على وساااوسااه وإفقاده األمل

 من الوقوع في المعاصي.

  ِّتحقيق تقوى هللا عز  .  وجلِّ

  .تدريب النفس على التحمل والصبر 

 .التحلي بخلق كريم من مكارم األخالق 

 .كسب محبة اآلخرين وتحويل األعداء إلى أصدقاء ومحبِّين 

 التفكير بحكمة ورويِّة وإيجاد الحلول الحقيقية للمشكالت.   

  د ْم على َكْظم الغَْيظ ت ْحمد عواقبك"رضي هللا عنه:  علىقال" 

  :ن السَّاحةاصبر "وقيل احة، ويؤمِّ   . "على َكْظم الغَْيظ، فإنَّه ي ورث الرَّ

  :َماااان َكَظاااام َغْيَظااااه وردَّ َغَضاااابه، أخاااازى شاااايطانه، وَساااال مت وقياااال

 .مروءته ودينه
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من القواعد اآلمرة لسلوك الجماعة هي األمر بالمعروف والنهي  لثالثةاالقاعدة 

 .ثمارهالمنكر؛ ونبيِّن فيما يأتي مفهومها، وأدلة وجوبها، وعن ا

 مفهوم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

رف من طاعة هللا، والتقرب إليه، واإلحسان إلى الناس، ع  ما  المعروف هو كل

ا، وسمي هو و ا كان أو واجبا كل ما عرف في الشرع من خير وطاعة مندوبا

ا ألن العقول السليمة    .تعرفهمعروفا

ا وعقالا ع  كل قول وفعل وقصد والمنكر   .رف قبحه شرعا

 أن يقوم به البعض. يكفي واجب كفائياألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

إذا كان في موضع ًل يعلم به إًل فرض عين نيابة عن الجماعة. ويكون 

، أو ًل يتمكن من إزالته إًل هو، كمن يرى زوجته أو أوًلده أو شخص محدد

 .مه على منكر، أو تقصير في المعروفغال

السابقة، كما دل على على األمم واجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر و

نَ  وَد  ذلك القرآن الكريم: )ل ع  ْن بَن ي إ ْسَرائ يَل َعلَى ل َسان  َداو  وا م  يَن َكفَر  الَّذ 

يَسى اْبن  َمْريََم َذل َك ب َما َعَصْوا َوَكان وا  ْنَكٍر  د وَن،يَْعتَ َوع  َكان وا ًَل يَتَنَاَهْوَن َعْن م 

 (.79، 78المائدة: ) يَْفعَل وَن(فَعَل وه  لَب ئَْس َما َكان وا 

 أدلة وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

 (  ةٌ يَْدع وَن إ لَى اْلَخْير ْنك ْم أ مَّ وف  َويَْنَهْوَن َعن  َوْلتَك ْن م  وَن ب اْلَمْعر  ر  َويَأْم 

ْنَكر  ا وَن(َوأ ولَئ َك ه م   ْلم  ْفل ح   (.104آل عمران: ) اْلم 

 (  َجْت ل لنَّاس ٍة أ ْخر  ْنَكر  ك ْنت ْم َخْيَر أ مَّ وف  َوتَْنَهْوَن َعن  اْلم  وَن ب اْلَمْعر  ر  تَأْم 

ن وَن   (.110آل عمران: ) ب اّللَّ (َوت ْؤم 

 (  س وَل النَّب يَّ اأْل يَن يَتَّب ع وَن الرَّ ْنَده ْم ف ي الَّذ  د ونَه  َمْكت وباا ع  ي يَج  يَّ الَّذ  مِّ 

يل   ْنج  ْنَكر  التَّْوَراة  َواإْل  وف  َويَْنَهاه ْم َعن  اْلم  ه ْم ب اْلَمْعر  ر  م  يَأْم  لُّ لَه  َوي ح 

ْم إ ْصَره ْم َواأْلَْغاَلَل الَّ  م  اْلَخبَائ َث َويََضع  َعْنه  م  َعلَْيه   ت يالطَّيِّ بَات  َوي َحرِّ 

َل  ي أ ْنز  وه  َواتَّبَع وا النُّوَر الَّذ  وه  َونََصر  ر  يَن آََمن وا ب ه  َوَعزَّ ْم فَالَّذ  َكانَْت َعلَْيه 

ونَ  ْفل ح   (.157األعراف: ) (َمعَه  أ ولَئ َك ه م  اْلم 
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 ( ْم أَْول يَاء  بَْعٍض ه  نَات  بَْعض  ْؤم  ن وَن َواْلم  ْؤم  وَواْلم  وَن ب اْلَمْعر  ر  ف  يَأْم 

ْنَكر   َ َويَْنَهْوَن َعن  اْلم  يع وَن َّللاَّ َكاةَ َوي ط  اَلةَ َوي ْؤت وَن الزَّ وَن الصَّ َوي ق يم 

يٌز  َ َعز  م  َّللاَّ  إ نَّ َّللاَّ ه  يٌم(َوَرس ولَه  أ ولَئ َك َسيَْرَحم   (.71التوبة: ) َحك 

 ) َي ن وَن ل  ْؤم  َما َكاَن اْلم  َفةٌ َو ْم َطائ  ْنه  َقٍة مِّ  لِّ  ف ْر ن ك  ةا فَلَْوًلَ نَفََر م  فَّ َكا وا  نف ر 
مْ  وا قَْوَمه  ر  ي نااذ  ين  َول  يَتَفَقَّه وا ف ي الاادِّ  ونَ  ل  َذر  ْم يَحااْ ْم لَعَلَّه   (إ َذا َرَجع وا إ لَْيه 

 (122)التوبة:

  ( اَل وا الصاااااااَّ َقام  اه ْم ف ي اأْلَْرض  أَ نَّ يَن إ ْن َمكَّ ذ  لَّ َكاةَ ا ا الزَّ وا ةَ َوآتَو  َوأََمر 
ْنَكر   وف  َونََهْوا َعن  اْلم  ور   ب اْلَمْعر  َّ  َعاق بَة  اأْل م   (.41: الحج)( َوّلل 

   نَساَن ، إ نِّ اإل  ال َحات   لفي)َواْلعَْصر  ل واْ الصِّ يَن آَمن واْ َوَعم  ْسٍر، إ ًلِّ الِّذ  خ 

 (.3-1( )العصر:ْبر  َوتََواَصْواْ ب اْلَحقِّ َوتََواَصْواْ ب الصِّ 

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ثمار

 ،األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الجهاد الدائم المفروض على المسلم

ال قيام لشريعة اإلسالم ف ؛وهو أصل مهم من أصول قيام حضارة اإلسالم

 : ةياآلت تحقيق الثمارويهف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى  .بدونه

  والبدعحفظ اإلسالم من الشرك. 

  اإلسالميةإثبات معاني الخير والصالح في األمة.  

 عوامل الفساد والشر من حياتها والقضاء عليها أوًل بأول حتى  إزالة

  .تسلم األمة وتسعد

  تهيئة الجو المناسب الصالح الذي تنمو فيه اآلداب والفضائل وتختفي

 والوجدان العف،ي ظله الضمير ويتربى ف والرذائل،فيه المنكرات 

 .اليقظ الذي ًل يسمح للشر أن يبدأ فضال عن أن يبقى أو يمتد

  تكوين الرأي المسلم الواعي الذي يحرس آداب األمة وفضائلها

 أي قوةوأخالقها وحقوقها ويجعل لها شخصية وسلطانا هو أقوى من 

 .والقوانينوأنفذ من األنظمة 

  تكامل والتعاون على البر والتقوى خوة والاألبعث اإلحساس بمعنى

وذلك مما يوطد األمن ويبعث  ببعض.واهتمام المسلمين بعضهم 

وأنها في حراسة األمة وبأعينها  ؛الطمأنينة على الحقوق والحرمات

 .المؤمنينمما يؤكد الثقة والمحبة واًلعتزاز بالجماعة في قلوب 
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؛ إصالح ذات البينآلمرة لسلوك الجماعة هي من القواعد ا الرابعةالقاعدة 

 .ثمارها، وا، وأدلة وجوبههامفهومونبيِّن فيما يأتي 

 :مفهوم إصالح ذات البين

 ،أعضااااء الجماعةإصاااالح ذات البين هو بذل الجهد لتحساااين العالقات بين 

وتقوية الروابط فيما بينهم؛ وإزالة المشاااحنة والخالف، ومنع القطيعة وإقامة 

األلفة، وإشااااااااعة روح الحب والتعاون والتضاااااااامن واإلخاء بين المؤمنين 

ترك إصاااالح ذات البين يعني الفرقة والضاااعف وإيجاد ف ؛بعضاااهم مع بعض

زيمة ث الهالثغرات التي يدخل من خاللها الشاايطان ويتساالل منها العدو فتحد

واًلنهيار: لهذا كان األمر بإصالح ذات البين أول األوامر بعد تقوى هللا عز 

 .وجل لتحقيق النصر والغلبة على األعداء

 أدلة وجوب إصالح ذات البيت:

  َ س ول  فَاتَّق واْ َّللاِّ ِّ  َوالرَّ واْ ذَ )يَْسأَل ونََك َعن  األَنفَال  ق ل  األَنفَال  ّلل  اَت َوأَْصل ح 

 (.1( )األنفال:.ن ك مْ ب يْ 

  ٌن وَن إ ْخَوة ْؤم  وا)إ نََّما اْلم  وَن(  فَأَْصل ح  َ لَعَلَّك ْم ت ْرَحم  بَْيَن أََخَوْيك ْم َواتَّق وا َّللاَّ

 (.10)الحجرات:

 ( وٍف ن نَّْجَواه ْم إ ًلَّ َمْن أََمَر ب َصَدقٍَة أَْو َمْعر  أَْو إ ْصالحٍ ًلَ َخْيَر ف ي َكث يٍر مِّ 

ا النَّاس  بَْيَن  يما ا َعظ   (َوَمن يَْفعَْل َذل َك اْبت غَاَء َمْرَضات  َّللاَّ  فََسْوَف ن ْؤت يه  أَْجرا

 (114)النساء:

 ( ن يَن اْقتَتَل وا ْؤم  َن الم  َما َوإ ن َطائ فَتَان  م  وا بَْينَه  لَى فَإ ن بَغَْت إ ْحَداه َما عَ فَأَْصل ح 

ي حَ  َ تَّى تَف يَء إ لَى أَْمر  َّللاَّ  فَإ ن فَاَءْت األ ْخَرى فَقَات ل وا الَت ي تَْبغ  وا فَأ ْصل ح 

َما  بُّ بَْينَه  َ ي ح  ط وا إ نَّ َّللاَّ يَن،ب اْلعَْدل  َوأَْقس  ط  ْقس  ن وَن إ ْخَوةٌ  الم  ْؤم  إ نََّما الم 

وا َ لَعَلَّك ْم  فَأَْصل ح  وَن( )الحجرات:بَْيَن أََخَوْيك ْم َواتَّق وا َّللاَّ  .(9ت ْرَحم 

 إصالح ذات البين: ثمار

ف إلى الصلح ويسعى له وينادي   وليس ثمة خطوة إليه،اإلسالم دين يتشوِّ

ين بين اثنين ويقرب فيها ب أحب إلى هللا عز وجل من خطوة يصلح فيها العبد

، فباإلصالح تكون الطمأنينة والهدوء واًلستقرار واألمن وتتفجر ينابيع قلبين

 .األلفة والمحبة
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 ر هامة منها:وح ذات البين أمويتطلب إصال

 استحضار النية الصالحة وابتغاء مرضاة الرب جل وعال.  

  تجنب األهواء الشخصية والمنافع الدنيوية فهي مما يعيق التوفيق في

 المنشود.تحقيق الهدف 

  الصلحلزوم العدل والتقوى في.  

   ِّإلى حق ٍ ا في إيصال كلِّ  ذي حقِّ  هأن يكون المصلح عاقال حكيما منصفا

  .مدركا لألمور متمتعا بسعة الصدر وب عد النظر

  الحذر من فشو األحاديث وتسرب األخبار مما يفسد األمور المبرمة

 اس،النألن من الناس من يتأذى من نشر مشاكله أمام  الخيرة،واًلتفاقيات 

 وكلما ضاق نطاق الخالف كان من السهل القضاء عليه.

  ه المتخاصمين حتى يؤتي الصلح ثماراختيار الوقت المناسب للصلح بين

 النفوس.ويكون أوقع في 

  أن يكون الصلح مبنيا على علم شرعي يخرج المتخاصمين من الشقاق

 المحبة.إلى األلفة ومن البغضاء إلى 

  الصلح.التلطف في العبارة واختيار أحسن الكلم في 

  يجلب  ألن العتاب للمودة،استحباب الرفق في الصلح وترك المعاتبة إبقاء

  الصدور.الحقد ويوغر 

 بالجلسات الفردية بين المتخاصمين لتليين قلبيهما إلى قبول الصلح  البدء

 لآلخر.مع الثناء على لسان أحدهما 

 ...الدعاء بأن يجعل هللا التوفيق حليفك وأن يسهل لك ما أقدمت  وأخيرا

 عليه مع البراءة إليه سبحانه من قوتك وقدرتك وذكائك وإظهار العجز

 والتوفيق.والشدة والحاجة إليه للتأييد 

 إصالح ذات البين: ارمن ثم

 .زرع المودة مكان القطيعة، وبث المحبة بين الناس بدًلا من الكراهية 

  بين الناس.  نشر فضيلة العفو والتجاوز 

  .تحصيل الحسنات والدرجات الرفيعة 

  .إصالح المجتمع وتفريغه للعمل الجاد 

 نفس من البغضاء واألحقاد.راحة القلوب وهدوء األ 
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من القواعد اآلمرة لسلوك الجماعة هي التراحم بين أفراد  الخامسةالقاعدة 

 .وثمارهاالجماعة؛ ونبيِّن فيما يأتي مفهومها، وأدلة وجوبها، 

 مفهوم التراحم بين أفراد الجماعة:

ة تقتضااااااي اإلحسااااااان إلى رقِّ ؛ فهي إرادة إيصااااااال الخير للغيرهي  الرحمة

وم   يعني نشااااااار الرحمااة بينهم، يعني  أفراد الجماااعااةوالتراحم بين  . اْلَمْرح 

يعني بذل الخير والمعروف واإلحساااااااان لمن والتآزر والتعاطف والتعاون، 

يكفي الرحمة شاارفا وقدرا أنها صاافة من صاافات هللا عز  .هو في حاجة إليه

اساامه: الرحيم. فهو رحمن الدنيا وجل، يتضاامنها اساامه ساابحانه: الرحمان، و

 .واآلخرة ورحيمهما

 أدلة وجوب التراحم بين أفراد الجماعة:

   دَّاء َعلَى اْلك فَّار يَن َمعَه  أَشاااااا  ول  َّللاَّ  َوالَّذ  ساااااا  ٌد رَّ َحمَّ َحَماء)مُّ ْم...(  ر  بَْينَه 
 (.29)الفتح: 

 (  يَن ي ْؤذ وَن النَّب يَّ َوي ق ول وَن ه م  الَّذ  ْنه  ن  ب اّللِّ  َوم  َو أ ذ ٌن ق ْل أ ذ ن  َخْيٍر لَّك ْم ي ْؤم 

ن يَن  ْؤم  ن  ل ْلم  نك مْ  َوَرْحَمةٌ َوي ْؤم  يَن آَمن واْ م  لَّذ   (.61:التوبة) (لِّ 

 ( يٌص َعلَْيك ْم يٌز َعلَْيه  َما َعن تُّْم َحر  ك ْم َعز  ْن أَْنف س  لَقَْد َجاَءك ْم َرس وٌل م 

ن يَن َرء وٌف  ْؤم  يمٌ رَ ب اْلم   .(128التوبة:) (ح 

 ( ََّرْحَمةا َوَما أَْرَسْلنَاَك إ ًل )يَن  (.107:األنبياء) لِّ ْلعَالَم 

 ( ا ل تَْسك ن وا إ لَْيَها َوَجعََل بَْينَك ْم ك ْم أَْزَواجا ْن أَْنف س  ْن آَيَات ه  أَْن َخلََق لَك ْم م  َوم 

ونَ  إ نَّ ف ي َذل َك آَلَيَاٍت ل قَْومٍ  َوَرْحَمةا َمَودَّةا   .(21:الروم) (يَتَفَكَّر 

 ( يمٌ  َوَرْحَمت ه  َولَْوًَل فَْضل  َّللاَّ  َعلَْيك ْم َ َرء وٌف َرح   (.20( )النور:َوأَنَّ َّللاَّ

 ( ْن وَن ب آيَات نَا فَق ْل َساَلٌم َعلَْيك م يَن ي ْؤم  ه  َكتََب َربُّك ْم َعلَىَٰ نَ َوإ َذا َجاَءَك الَّذ  ْفس 

ْحَمةَ  ه  َوأَْصلََح فَأَنَّه  أَنَّه  مَ الرَّ ن بَْعد  ا ب َجَهالٍَة ث مَّ تَاَب م  نك ْم س وءا َل م  ْن َعم 

يٌم(َغف وٌر  ح   .(54األنعام: ) رَّ

 ( َرة  إ نَّا ه ْدنَا إ لَْيَك قَاَل َعَذاب ي ْنيَا َحَسنَةا َوف ي اآْلخ  ه  الدُّ ذ  َواْكت ْب لَنَا ف ي َهَٰ

يب  ب ه  َمْن  َّق وَن  ت يَوَرْحمَ أََشاء  أ ص  يَن يَت لَّذ  عَْت ك لَّ َشْيٍء فََسأَْكت ب َها ل  َوس 

ن ونَ  يَن ه م ب آيَات نَا ي ْؤم  َكاةَ َوالَّذ   (156األعراف:)( َوي ْؤت وَن الزَّ

 ( ْم كاا  لااَّ عااَ وَل لااَ ساااااااا  وا الاارَّ يااعاا  اةَ َوأَطاا  كااااَ وا الاازَّ اَلةَ َوآتاا  وا الصااااااااَّ يااماا  َوأَقاا 

ونَ   (.56)النور: (ت ْرَحم 
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 (  ن ق ْل يَا ع ْم ًَل تَْقنَط وا م  ه  يَن أَْسَرف وا َعلَىَٰ أَنف س  َي الَّذ  ْحَمة  بَاد  َ َّللاَّ  إ نَّ  رَّ  َّللاَّ

يم   ح  يعاا ۚ إ نَّه  ه َو اْلغَف ور  الرَّ   .(53الزمر:) (يَْغف ر  الذُّن وَب َجم 

  :ْم، )قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ه  ن يَن في تَوادِّ  ْؤم  َمثَل  الم 

مْ وتَر ه  م  ْم َمثَل  الَجَسد  إذا اْشتََكى منه ع ْضٌو تَداَعى له سائ ر  اح  ، وتَعاط ف ه 

ى مَّ  )صحيح مسلم(. (الَجَسد  بالسََّهر  واْلح 

 اااْر  ،ارَحماااوا ت رحماااوا)صااالى هللا علياااه وسااالم:  وقاااال اااروا يغف  واغف 

ين علاااى ماااا فعلاااوا وهااام  ،وياااٌل ألقمااااع  القاااول   ،لكااام وياااٌل للم صااارِّ 

 (.الجامع الصغير) (.يعلمون

  :ْحَمن  )قال صلى هللا عليه وسلم ْم الرَّ ه  وَن يَْرَحم  م  اح  وا، الرَّ أَْهَل  اْرَحم 

 (.صحيح أبي داود) (َمْن ف ي السََّماء   ْرَحْمك مْ يَ اأْلَْرض  

  :(ًل يَرحم  هللا  َمن ًل يرَحم  النَّاسَ )قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 )صحيح البخاري(.

 رنا صغيرنا ويَوقِّ ْر كبيلَْم يَْرَحْم ليس منا َمْن )ى هللا عليه وسلم: قال صل

ْر بالمعروف  ويْنهَ عن    (.سنن الترمذي) (المنَكر  ويأم 

 التراحم بين أفراد الجماعة: ثمار

، خلق ينبعث اإلسااالمخلق عظيم وجليل وجميل من أخالق الرحمة والتراحم 

وم وآًلم وأحزان، فيحمله ذلك على من شااعور العبد بما يقاساايه غيره من هم

الوقوف إلى جاااانباااه، وإساااااااااداء المعروف إلياااه. خلق من أخالق األنبيااااء 

 والمرسلين، وسمة من سمات عباد هللا الصالحين. 

ابتالء الخلق باألوامر والنِّواهي  : ومن رحمته سبحانهرحمه هللا قال ابن القيِّم

به. ومن رحمته: أن نغِّص  رحمة لهم وحميِّة ًل حاجة منه إليهم بما أمرهم

عليهم الدِّنيا وكدِّرها؛ لئالِّ يسكنوا إليها وًل يطمئنِّوا إليها ويرغبوا عن النِّعيم 

 فمنعهمالمقيم في داره وجواره، فساقهم إليها بسياط اًلبتالء واًلمتحان 

. ومن رحمته بهم: أن حذِّرهم ليعطيهم، وابتالهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم

وا به فيعاملوه بما ًل تحسن معاملته به. ومن رحمته أن أنزل نفسه؛ لئالِّ يغ ترِّ

ا المؤمنون:  سل لكنِّ النِّاس افترقوا إلى فريقين؛ فأمِّ لهم كتبا، وأرسل لهم الرِّ

ا  حمة فصار القرآن لهم هدى ورحمة. وأمِّ فقد اتِّصل الهدى في حقِّهم بالرِّ

حمة فصار لهم القرآن هدى  .بال رحمة الكافرون: فلم يتِّصل الهدى بالرِّ
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من القواعد اآلمرة لسلوك الجماعة هي وحدة الصف؛ ونبيِّن  سادسةالقاعدة ال

 .ثمارها، وا، وأدلة وجوبهفيما يأتي مفهومها

 مفهوم وحدة الصف:

، ووحدة أعضاء الجماعةبين ئتالف اًلواإلخاء تحقق  وحدة الصف هي

منعة من أن يطمع فيهم  ويحقق لهم مهابتهم،وقوتهم،  كلمتهم؛ فيحصل بها

 .يكون الضعف والفشل والتفرق هاوبغير ؛أعداؤهم، أو ي قدموا على النيل منهم

، تعني التعاون على الخير والحق، وأن يلين بعضنا لبعض الصفووحدة 

ظ حافتجتمع عليه وترأس واحد ومرجع واحد  للجماعةويتواضع، وأن يكون 

ولى يت وأًلوقيادتها بغير حق، اعة الجمسمح ألحد أن يخرج على ت وأًلعليه، 

 إًل من ترضاه وتختاره من أهل العلم والتقوى والخبرة. الجماعةقيادة 

 الفالح،تريد لجماعة واًلئتالف مطلب ضروري ًل غنى عنه  اًلجتماع إن

ولكن المواقف تعصف  ورعايته،هذا األصل  وقد جاء الشرع بالتأكيد على

ا في اآلراء اختال واألحداث قد تفرز بالناس، وهذا أمر ًل بد أن  والمواقف،فا

وبدأ يتجاوز قدر اًلختالف في  اًلختالف فإذا اتسعت شقةيقع من البشر، 

الوصية والتأكيد على معاني اًلجتماع  ماسة إلىالبدا معه الحاجة  الرأي،

 .ووحدة الصف واًلئتالف

 أدلة وجوب وحدة الصف:

 ( ْوا م  ي َواْعتَص  ا ب َحْبل  َّللاِّ  َجم  ق واْ عا  .(103( )آل عمران: َوًلَ تَفَرَّ

 ( يَن ق وا َواْختَلَف وا َوًلَ تَك ون وا َكالَّذ  ْم تَفَرَّ ْن بَْعد  َما َجاَءه م  البَيِّ نَات  َوأ ْولَئ َك لَه  م 

يمٌ   (.105)آل عمران: ( َعَذاٌب َعظ 

 يَن )إ ْم نَّ الَّذ  ينَه  ق وا د  ْنه  فَرَّ يَعاا لَّْسَت م  ه ْم إ لَى َوَكان وا ش  ْم ف ي َشْيٍء إ نََّما أَْمر 

 (159)األنعام:) يَْفعَل ونَ َّللاَّ  ث مَّ ي نَبِّ ئ ه م ب َما َكان وا 

   َوَرس ولَه َ يع واْ َّللاِّ واْ إ نَّ َوًلَ تَنَاَزع واْ فَتَْفَشل واْ )َوأَط  ك ْم َواْصب ر  يح  َوتَْذَهَب ر 

يَن( )األنفال:  اب ر  َ َمَع الصَّ  (.46َّللاِّ

  يَن وا الدِّ  ق وا ف يه  )أَْن أَق يم   (.13( )الشورى: َوًَل تَتَفَرَّ

 ( ْم ه  نَات  بَْعض  ْؤم  ن وَن َواْلم  ْؤم   .(71التوبة: ) (أَْول يَاء بَْعٍض َواْلم 

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



108 
 

 ( يَن ااَن الَّااذ  ْم م  ياانَه  ق ااوا د  ْم فَرَّ ااْزٍب ب َمااا لَااَدْيه  اايَعاا ك االُّ ح  ااوَن( َوَكااان وا ش  ح  فَر 

 .(32الروم: )

 يَْرَضااااى لَك ااااْم ثاَلثاااااا، )ل رسااااول هللا صاااالى هللا عليااااه وساااالم: قااااا َ نَّ َّللاَّ

ك وا باااه شااايئاا،  ويَْكاااَره  لَك اااْم ثاَلثااااا، فَيَْرَضاااى لَك اااْم: أْن تَْعب اااد وه ، وًل ت ْشااار 

يعااااا  وا بَحْبااال  هللا  َجم  ااام  ق اااواوأَْن تَْعتَص  ، ويَْكاااَره  لَك اااْم: قياااَل وقااااَل، وًل تَفَرَّ

، وإضاَعة  المال  وَكثَْرةَ ال  )صحيح مسلم(. (سُّؤال 

 وحدة الصف: ثمار

وكل الشر في التشرذم ، كل الخير في الوحدة ورص الصفوف ووحدة الكلمة

 لذلك يجب الـتأكيد على األمور اآلتية: والتمزق والتفرق.

 من التأكيد على أهمية وحدة الصف وإشاعة الحديث حوله حتى يتأكد  ًل بد

 .هذا المعنى ويستقر

 ويمكن أن يتم ذلك من خالل التزاور ،الجماعةاألواصر بين أفراد  يةتقو 

ومع ما في ذلك من تحقيق  المفيدة،والتعاون على األعمال  واًلجتماع،

حين يوجد  للمحبة والمودة فإنه يفتح المجال للنقاش حول أمور الخالف

  .خاللهافتكون هناك جسور مفتوحة يمكن التواصل من  الخالف،

 رغبة في بيان ما قد تكون هناك  الحق ووحدة الصف :  ازنة بين قولالمو

الشخص بأنه هو الحق، وإن كان الغالب أن أمثال هؤًلء ًل يسلم من  يعتقد

د وًل ب ،ثم فإن اًلحتجاج ببيان الحق وحده ًل يكفي مالبسة الهوى، ومن

ا، وأن يكون بيا هنا من مراعاة أمور منها أن ن يكون الحق واضحا جليا

العدل ويجانب البغي  وأن يسلك فيه صاحبه ،الحق باألسلوب المناسب

 والظلم، ويجب أن يعلم أن من مسؤوليته وحدة الصف والسعي لجمع

وأن يكون بيان الحق من الشخص المناسب، وعندما يتم بيان الحق  ،الكلمة

يستمر الناس في الخوض فيما ًل أثر له إًل إيغار الصدور  فال ينبغي أن

 .ارة الفرقةوإث

 يمكن أن يسلم البشر من الوقوع في  األخطاء: ًلعلى  اًلعتدال في الحكم

العلم والتقوى والورع وكبر السن فهو  ومهما بلغ اإلنسان من الخطأ،

، فالخطأ في المسائل أمرهوالخطأ يتفاوت  والزلل،عرضة للجهل والهوى 
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إنسان  ان خطأوحين يترجح بي الخفية،الظاهرة ليس كالخطأ في المسائل 

 .ومجانبة الغلو والشطط ذلك،فينبغي اًلعتدال في 

 فالمسلم مأمور بحفظ لسانه وصيانة  ؛بعيوب الناس الحذر من اًلنشغال

 .ينشغل المرء بعيوب اآلخرين أعراض المؤمنين، ومن أعظم اآلفات أن

  والحريصين على وحدة الكلمة  يطمع بعض الغيورين منه:الخالف ًل بد

الخالف في  لكنهم يتطلعون إلى نفي والفرقة،ر اًلختالف في قطع داب

 يدوإذا كنا نر عليه،ويسعون إلى اًلتفاق على ما ًل يمكن اًلتفاق  الرأي،

 ،واًلجتهاداتفال بد من استيعاب تعدد اآلراء  الكلمة،وحدة الصف وجمع 

 ،واحدةنتجاوز ذلك إلى استيعاب أن الناس لن يكونوا نسخة  بل ًل بد أن

ًل يمكن تذويبه من الفوارق ينبغي أن يتركز  ًلا من السعي لتذويب ماوبد

 .اًلجتهادات وتسديد المسيرة وضبط الثوابت،األمر على استجالء 
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ل الطيب؛ ونبيِّن من القواعد اآلمرة لسلوك الجماعة هي القو السابعةالقاعدة 

 .ثمارهاو، ا، وأدلة وجوبهفيما يأتي مفهومها

 مفهوم القول الطيب:

وت ذهب  تؤلِّ ف القلوب وتَس رُّ النفوس، التي الطيبة القول الطيب هو قول الكلمة

األحزان وت بهج األسماع، وتَهدي الضال، وتعلِّ م الجاهل، وت رشد التائه، 

ب  ح عن النفس، وت طْمئ ن  القلب، وتقرِّ  ر الغافل، وت نفس الكرب، وت روِّ  وتذكِّ 

ر العسير، وتذلِّ ل الصَّعب، وت هيئ األسباب، وتَفتح المغاليقالبعيد،   .وت يسِّ 

ستبدَل بكلمات النقد والتجريح كلمةَ ن صحٍ حانية تريح، نأن  القول الطيب

عيداا عن ، بالتوجيهالتصريح كلمات التلميح، وبعبارات اللوم ألفاَظ وبكلمة 

 .الفحش والبذاء، والضَّرر واإليذاء

د الصف وتجَمع الشَّمَل، وتنفي الحقَد، وت صلح ذات البين، الكلمة الطيبة ف توحِّ 

ت ميت البدعة وت حيي السُّنة، وتنش ر الدعوة، وت نمي الموهبة، تَسمو آلفاق 

 .بعيدة، وترمي لمقاصد رشيدة

، وًل  تتطلبإن الكلمة الطيبة ًل  جهداا، كما أنها ًل ت شترى بملء  تكلفماًلا

 .األرض ذهباا

 القول الطيب:أدلة وجوب 

 ( َن اْلقَْول  َوه د وا إ لَى  (.24الحج: ) (الطَّيِّ ب  م 

 (  ْسنااق ول وا ل لنَّاس  .(83البقرة: ) (ح 

 ( ْم وَها فَق ْل لَه  ْن َربِّ َك تَْرج  م  اْبت غَاَء َرْحَمٍة م  َضنَّ َعْنه  ا ت ْعر  ا قَْوًلَوإ مَّ  (َمْيس ورا

 (.28:اإلسراء)

  ي بَاد  َي أَ يَق و)َوق ل لِّ ع  َسن  ل واْ الَّت ي ه  ْيَطاَن ْح شَّ ْم إ نَّ ال ْيَطاَن يَنَزغ  بَْينَه  شَّ إ نَّ ال
ب يناا( )اإلسراء:  ا مُّ ْنَسان  َعد وًّ  (.53َكاَن ل إل 

 (  َوء بُّ َّللاِّ  اْلَجْهَر ب الساُّ ا، ًلَّ ي ح  يعاا َعل يما م  َن اْلقَْول  إ ًلَّ َمن ظ ل َم َوَكاَن َّللاِّ  ساَ م 
بْ  ا( إ ن ت  يرا َقد  ا  َكاَن َعف وًّ  َ َفإ نَّ َّللاِّ َوٍء  ا أَْو ت ْخف وه  أَْو تَْعف واْ َعن سااااااا  د واْ َخْيرا

 (.149- 148)النساء: 

  ََي  )َوًل تَاب  إ ًلَّ ب الَّت ي ه  ل وا أَْهَل اْلك   (.46العنكبوت: ) (أَْحَسن  ت َجاد 
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   ب يل  َربِّ َك  )اْدع ظَ إ لَى ساااااااَ ْكَمة  َواْلَمْوع  َنة  ب اْلح  َي ة  اْلَحساااااااَ ْم ب الَّت ي ه  ْله  َوَجاد 

ن   ب يل ه  َوه َو أَْعلَم   أَْحساااااااَ لَّ َعْن ساااااااَ يَن( إ نَّ َربََّك ه َو أَْعلَم  ب َمْن ضاااااااَ ْهتَد  ب اْلم 

 (.125)النحل: 

 (  َي أَْحَسن ي بَْينََك َوبَْينَه  َعَداَوةٌ َكأَنَّه  َول ي  اْدفَْع ب الَّت ي ه  يٌم( حَ فَإ َذا الَّذ  م 

 (.34)فصلت: 

 (  ََّن َّللا ْم فَب َما َرْحَمٍة م  ْن َحْول كَ ل ْنَت لَه   (َولَْو ك ْنَت فَظًّا َغل يظَ اْلقَْلب  ًَلْنفَضُّوا م 

 (.159:آل عمران)

 (  نَّه ناا فَق وًَل َله   َطغَى،اْذَهَبا إ لَى ف ْرَعْوَن إ  ىقَْوًلا لَيِّ  َتَذكَّر  أَْو يَْخشاااااااَ لَّه  يَ  (لَعَ

 (.44، 43طه: )

 (  ال ح  يَْرفَع ه  اْلَكل م  الطَّيِّ ب  إ لَْيه  يَْصعَد  .(10:فاطر) (َواْلعََمل  الصَّ

 ( ا َكَشَجَرةٍ َطيِّ بٍَة أَْصل َها ثَاب ٌت َوفَْرع هَ َكل َمةا َطيِّ بَةا أَلَْم تََر َكْيَف َضَرَب َّللاَّ  َمثاَلا

 (.24:إبراهيم) (ف ي السََّماء  

   يب  الكالم  وإط ما اإلسالم؟ قال:) :هللا عليه وسلم ى صلل رسول هللائس عام  ط 

 (.صحيح ابن حبان) (الطَّعام  

 صدقةٌ وكلُّ خطوةٍ تخطوها إلى الكلمة  الطَّيِّ بة  قال صلى هللا عليه وسلم: )و

 (.صحيح ابن حبان) (المسجد  صدقةٌ 

 ( :ن  باهلل  واليوم  اآلقال صلى هللا عليه وسلم ، َمن كان ي ؤم  افليَق ْل خخر  ، ْيرا

 )صحيح البخاري(. (أو ل يَْصم تْ 

 ( :ْضَوان  َّللاَّ  إ نَّ اْلعَْبَد لَيَتََكلَّم  قال صلى هللا عليه وسلم ْن ر   ي ْلق ي ًلَ ب اْلَكل َمة  م 

نْ   ًَل َسَخط  َّللاَّ   لََها بَاًلا يَْرفَع ه  َّللاَّ  ب َها َدَرَجاٍت، َوإ نَّ اْلعَْبَد لَيَتََكلَّم  ب اْلَكل َمة  م 

ي ب َها ف ي َجَهنَّمَ   )صحيح البخاري(. (ي ْلق ي لََها بَاًلا يَْهو 

  :َوَهْل يَك بُّ النَّاسَ )قال النبي صلى هللا عليه وسلم لمعاذ رضي هللا عنه 

ْم إ ًلَّ  ه  وه  ج  مْ ف ي النَّار  َعلَى و  نَت ه   (.صحيح ابن ماجه) (َحَصائ د  أَْلس 

 لياااه وسااالم: قاااال صااالى هللا ع( ، اااَرة  بَاااْذل  السَّاااالم  بَاااات  اْلَمْغف  وج  اااْن م  إ نَّ م 

ْسن  اْلَكالم    (.صحيح الجامع) (َوح 

 القول الطيب: ثمار

 ومن الكلمات أجملها عند أحسنها،أمر هللا تعالى عباده أن يتخيروا من األلفاظ 

وتندفع أسباب الهجر  والمودة،حديث بعضهم لبعض حتى تشيع األلفة 
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إن كلمة واحدة كفيلة بتغيير مجرى حياة األمم بل . طيعة والعداوةوالق

لة إلى العزة، ومن السفول إلى  ن الذِّ  والمجتمعات من الشر إلى الخير، وم 

 .الرقي والنهضة، ومن المعصية إلى الطاعة

ر بمعروف تنتقى أطايَب الكالم، وحين تنهى عن منكر، تبتعد عن  فحين تأم 

تدعو إلى هللا، فبالحكمة والموعظة الحسنة، وحين  الف حش والَخنا، وحين

تجادل فبالتي هي أحسن، وحين تحاط الكلمة بسياج العقل، وت َحدُّ بإطار 

ا"الشرع، تفعَل ف عَل السحر:  ، فتهز القلوب وتالمس "وإن من البيان لسحرا

جدان  .المشاعر، وتَنف ذ إلى العقل والو 

كافة فإن هذا المطلب يتأكد في حق للناس  طيبلبالقول اوإن كنا مطالبين 

 :ومن هؤًلء ،أصناف من الناس هي األولى بهذا الخلق

  :فأحق الناس بالتعامل معهم بهذا الخلق الكريم الوالدان اللذان أمر الوالدان

هللا ببرهما واإلحسان إليهما، ومن اإلحسان إليهما اختيار الطيب من 

قََضى َربَُّك أًَلَّ تَْعب د وا إ ًلَّ إ يَّاه  وَ ): تعالى قال إليهمااألقوال عند الحديث 

َما  اله َما فاَل تَق ْل لَه  بََر أََحد ه َما أَْو ك  ْنَدَك اْلك  ا يَْبل غَنَّ ع  ا إ مَّ َدْين  إ ْحَسانا َوب اْلَوال 

ا  يما َما قَْوًلا َكر  ٍ َوًل تَْنَهْره َما َوق ْل لَه   (.23اإلسراء:) (أ فِّ

  :قال  ؛لذي تبنى عليه البيوت هو الرحمة والمودةاألسااااااااس ا إنالزوجان

ك ن وا إ لَْيَها َوَجعََل تعالى:) ا ل تَساااااْ ك ْم أَْزَواجا ْن أَْنف سااااا  ْن آيَات ه  أَْن َخلََق لَك ْم م  َوم 

ونَ  َك آَليااااٍت ل قَْوٍم يَتَفَكَّر  ةا إ نَّ ف ي َذلااا  (. 21الروم:) (بَْينَك ْم َمَودَّةا َوَرْحماااَ

ًلختيار أحساااااان األلفاظ للتخاطب بها وإلبداء مشاااااااعر فيحتاج الزوجان 

    .الحب والرحمة

وصاااادق هللا  خياااارا،هكااااذا ينبغااااي للمساااالم أن يتعهااااد لسااااانه وأًل يقااااول إًل 

وٍف ):القائااال اااْن نَْجاااَواه ْم إ ًلَّ َماااْن أََماااَر ب َصاااَدقٍَة أَْو َمْعااار  ًل َخْياااَر ف اااي َكث ياااٍر م 

ااااَك اْبت غَاااااَء َمْرَضااااات  َّللاَّ  فََسااااْوَف أَْو إ ْصااااالحٍ بَااااْيَن النَّاااااس  َوَمااااْن  يَْفعَااااْل َذل 

ا  يما  (.114النساء:) (ن ْؤت يه  أَْجراا َعظ 
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من القواعد اآلمرة لسلوك الجماعة هي دفع السيئة بالحسنة؛  الثامنةالقاعدة 

 .ثمارها، وا، وأدلة وجوبههاونبيِّن فيما يأتي مفهوم

 ئة بالحسنة:مفهوم دفع السي

ا من له حق كبير عليك،  إذا أسااااااااء إليك مسااااااايء من الخلق، خصاااااااوصاااااااا

كاألقارب، واألصااحاب، ونحوهم، إساااءة بالقول أو بالفعل، فقابله باإلحسااان 

إليه، فإن قطعك فَصاااااااْله ، وإن ظلمك، فاعف عنه، وإن تكلم فيك، غائباا أو 

ا، فال  ين. وإن هجرك، ، بل اعف عنه، وعامله بالقول اللتفعل مثلهحاضااااااارا

ْب له الكالم، وابذل له الساااااااالم، فإذا قابلت اإلسااااااااءة  وترك خطابك، فَطيِّ 

 فائدة عظيمة. تباإلحسان، حصل

 بالقطيعة، والقطيعة بالسيئة،ن العادة الغالبة في حياة الناس هي مقابلة السيئة إ

ل طارحة وراءها ك اًلنتقام،ورغبة النفس في  اإليمان،وليس ذلك إًل لضعف 

 .لنصوص التي تحث على الحلم والعفو والتجاوز ودفع السيئة بالحسنةا

ذا كنت فإ ،هللا وًل عند الخلق دالسيئات عن والطاعات معًل تستوي الحسنات 

والعداوة نفسك على مقابلة اإلساءة باإلحسان  فاحمل اإلحسانمن أهل 

ف قهي أحسن فإن ذلك من أكبر عوامل تغيير موا والدفع بالتي بالسماحة

ا على النفس فإن المقابل عظيم  وإن كان والمسيئين،األعداء  المطلوب صعبا

 العال.فهذه المرتبة ًل يلقاها إًل أهل الصبر والمراتب  جزيل،واألجر 

 أدلة وجوب دفع السيئة بالحسنة:

   اااالَةَ َوأَنفَق اااواْ م واْ الصَّ اااْم َوأَقَاااام  واْ اْبت غَااااء َوْجاااه  َربِّ ه  يَن َصااابَر  اااا )َوالَّاااذ  مَّ

ا َوَعالَن يَااااةا  اااارًّ اااايِّ ئَةَ َرَزْقنَاااااه ْم س  وَن ب اْلَحَساااانَة  السَّ ااااْم َويَااااْدَرؤ  أ ْولَئ ااااَك لَه 

( )الرعد:  (.22ع ْقبَى الدَّار 

 ( َن أَْحَسن  قَْوًلا َوَمْن ا َوقاَل إ نَّن ي م  َل صال حا ْن َدعا إ لَى َّللاَّ  َوَعم  مَّ م 

ينَ  ْسل م  ي اْلحَ ، اْلم  َي أَْحَسن  َوًَل تَْستَو  إ َذا فَ َسنَة  َوًَل السَّيِّ ئَة  اْدفَْع ب الَّت ي ه 

يمٌ  ي بَْينََك َوبَْينَه  َعَداَوةٌ َكأَنَّه  َول ي  َحم  وا ، الَّذ  يَن َصبَر  َوَما ي لَقَّاَها إ ًلَّ الَّذ 

يمٍ   (.35-33( )فصلت: َوَما ي لَقَّاَها إ ًلَّ ذ و َحظٍِّ َعظ 

 ( ي بَاد  َي أَْحَسن  يَق  َوق ل لِّ ع  ْم إ نَّ الشَّْيَطانَ ول وا الَّت ي ه   إ نَّ الشَّْيَطاَن يَنَزغ  بَْينَه 

ب يناا ا مُّ نَسان  َعد وًّ  (.53)اإلسراء:) َكاَن ل إْل 
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 ( يَن ْنك ْم َوالسَّعَة  أَْن ي ْؤت وا أ ول ي اْلق ْربى َواْلَمساك  َوًل يَأْتَل  أ ول وا اْلفَْضل  م 

يَن  ر  هاج  وا ف ي َسب يل  َّللاَّ  َواْلم  بُّوَن أَْن يَْغف رَ َوْليَْعف وا َوْليَْصفَح   َّللاَّ  أًَل ت ح 

يٌم(   (.22:نور)اللَك ْم َوَّللاَّ  َغف وٌر َرح 

 ة بالحسنة:يئدفع الس ثمار

 اعية،اًلجتميبلى أو ينهدم من الروابط لما إن الدفع بالتي هي أحسن هو الدواء 

لمجدد لما ينطمس منها، وبه تحيا معاني الخير وا منها،والمصلح لما يفسد 

، وتغلق أبواب الشر على الشيطان اإلحسان،ويتبارى الناس في  النفوس،في 

وًل يتاح لإلساءة أن تتفاقم بل يغمرها اإلحسان ويقضي على دوافعها 

 .ورواسبها

حتاج إلى تمرين، لكي يواجه اإلنسان السيئة ي الدفع بالتي هي أحسنإن 

 أن دفع "السيئة" التي بذرت الشقاق وتذكراإلرادة والصبر؛  هيلزم  .بالحسنة

، همنها مع نفس هستعرض رصيديمن مكارم األخالق: ف هيحتاج ألحسن ما عند

ه دفع بي، وعلى اًلستزادة من ذلك "األحسن" الذي ساعمل على تزكيتهيو

عمل لوتجنب مثيرات الشقاق واويتطلب األمر اًلرتقاء بالمشاعر،  السيئة.

مع اآلخرين؛ وتذكر أن الطرف الثاني إنسان له مشاعره،  هعلى تأليف قلب

 .يخطئ فيحزن ويندم وقد يسيء التعبير عن نفسه

قد يكون ألحد الطرفين مبرراته في عدم القيام بالدفع أو عدم اًلستجابة له 

لعمق الجرح النفسي الحاصل من السيئة ابتداء، ولكن هذا يتفوق عليه أحدنا 

تبادل و. فقد يتحول األمر إلى توسيع الشقاق، اعة وتقوى هللابالط

 ؛والجنواإلصغاء لوسوسة شياطين اإلنس  ،رمحل تقديم اًلعتذا اًلتهامات

ًل ًل تَباَغض وا، و)عن التباغض  صلى هللا عليه وسلم النبيلذلك كان نهي 

باَد هللا  إْخواناا، وًل  وا، وك ون وا ع  َر أخاه  تَحاَسد وا، وًل تَدابَر  ْسل ٍم أْن يَْهج  لُّ ل م  يَح 

   )صحيح مسلم(. (فَْوَق ثاَلثٍ 
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من القواعد اآلمرة لسلوك الجماعة هي الطاعة في غير  التاسعةالقاعدة 

 .ثمارهامعصية؛ ونبيِّن فيما يأتي مفهومها، وأدلة وجوبها، و

 مفهوم الطاعة في غير معصية:

هو كل من جعل هللا تعالى له وًلية و ؛الشرعي ليُّ األمرلو تكون الطاعة

ويدخل في وًلة األمر العلماء؛ حيث يطاعون فيما يأمرون به ، على من تحته

 وًل يدخل في وًلة األمر الطواغيتمن المعروف وينَهْون عنه من المنكر، 

  . بطريقة غير مشروعةالذين يغتصبون السلطة 

وقاعدة من قواعد نظامه  ،الطاعة دعامة من دعائم الحكم في اإلسالمو

من القيام بواجبه  ولي األمرالسياسي، وهي من األمور الضرورية لتمكين 

ا لتمكين الدولة من تنفيذ أهدافها وتحقيق  الملقى على عاتقه، وضرورية أيضا

هللا عن عمر بن الخطاب حيث يقول: )ًل إسالم بال أغراضها، ورضي 

 جماعة، وًل جماعة بال أمير، وًل أمير بال طاعة(.

، وطاعة وًلة األمور واجبة ألمر مسلمفطاعة هللا ورسوله واجبة على كل 

هللا بطاعتهم، فمن أطاع هللا ورسوله بطاعة وًلة األمر فأجره على هللا، ومن 

فإن أعطوه أطاعهم  ،المالمن  مروًلة األذه من كان ًل يطيعهم إًل لما يأخ

  .عصاهم فما له في اآلخرة من خالق وإن منعوه

حينما أوجب هللا عز وجل على الرعية أن تطيع وًلة األمور لم يجعل هذه 

كلهم عبيد هلل عز  مينالطاعة مطلقة من كل قيد، وذلك ألن الحاكم والمحكو

ه، ألنه هو الحاكم وحده، فإذا وجل، واجب عليهم طاعته وامتثال أوامر

قصرت الرعية في حق من حقوق هللا تعالى فعلى الحاكم تقويمها بالترغيب 

والترهيب حتى تستقيم على الطريق، وكذلك الحاكم إذا أمر بمعصية فال سمع 

وًل طاعة له، وإنما على األمة نصحه وإرشاده، والسعي بكل وسيلة إلى 

ون هناك مفسدة أعظم من مصلحة تقويمه، شريطة أًل يك ؛إرجاعه إلى الحق

 وإًل فعلى الرعية الصبر حتى يقضي هللا فيه بأمره ويريحهم منه...

 أدلة وجوب الطاعة في غير معصية:

  يَن ءاَمن وا نك م )يَـا أَي َها الَّذ  س وَل َوأ ول ى األمر  م  يع وا الرَّ َ َوأَط  يع وا َّللاَّ إ ن فَ أَط 

ن وَن ب اّللَّ  َواليَوم  تَنَاَزعت م ف ي َشيء فَ  س ول  إ ن ك نت م ت ؤم  د وه  إ لَى َّللاَّ  َوالرَّ ر 

يالا( )النساء:  ر  ذال َك َخيٌر َوأَحَسن  تَأو   (.59اآلخ 

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب

https://www.alukah.net/culture/0/85423


116 
 

 (  نَات ْؤم  ا ي بَاي ْعنََك يَا أَيَُّها النَّب يُّ إ َذا َجاءَك اْلم  ْكَن ب اّللَّ  َشْيئا َعلَى أَن ًل ي ْشر 

قْ  ينَه  بَْيَن َوًل يَْسر  َن َوًَل يَْزن يَن َوًل يَْقت ْلَن أَْوًلَده نَّ َوًل يَأْت يَن ب ب ْهتَاٍن يَْفتَر 

نَّ  ل ه  نَّ َوأَْرج  يه  وٍف أَْيد  ينََك ف ي َمْعر  َ إ نَّ َوًل يَْعص  فَبَاي ْعه نَّ َواْستَْغف ْر لَه نَّ َّللاَّ

يمٌ  ح  َ َغف وٌر رَّ  (.12الممتحنة: ) (َّللاَّ

 ْسل م  ف يما أَحبَّ  السَّْمع  والطَّاَعة  ى هللا عليه وسلم: )قال صل علَى الَمْرء  الم 

هَ،  يَةٍ وَكر  يٍَة فال َسْمَع وًل طاَعةَ ، ما لَْم ي ْؤَمْر بَمْعص  َر بَمْعص   (فإذا أ م 

 )صحيح البخاري(.

  ك السَّمَع والطَّاعةَ عليَك : )صلى هللا عليه وسلمقال ك،في ع ْسر   وي ْسر 

َك ومَ  َك،نشط   ( )صحيح مسلم(.عليكَ وأثَرةٍ  ومكره 

  :َمن )قال صلى تاهلل عليه وسلم َ ْد ، وَمن َعصان ي فقَ أطاَعن ي فقَْد أطاَع َّللاَّ

َ، وَمن  ي فقَْد أطاَعن يَعَصى َّللاَّ ير  ي فقَْد أطاَع أم  ير  ، وَمن َعَصى أم 

   )صحيح البخاري(. (َعصان ي

 الطاعة في غير معصية: ثمار

فيما يأمرون به وينَهون عنه، وسواء  وًلة األمر أوجب هللا تعالى طاعةَ لقد 

أكان ذلك مما يحبه المرء المسلم أم مما يكرهه؛ ألنه ًل يمكن أن تستقيم البالد 

رع جعل لهذه الطاعة حدًّا ًل ويأمن العباد من غير طاعة الوًلة، ولكن الش

ه، وهو: أًل يكون ذلك إًل في المعروف؛ فال طاعة لهم في  يجوز تجاوز 

على ولي األمر أن يجتنب  :أولهما معصية هللا تعالى، وفي هذا تنبيه ألمرين؛

على الناس جميعاا أن يقدموا طاعة هللا  :وثانيهما األمر بمعصية هللا تعالى،

؛ فإن األصل أن طاعة الوًلة من طاعة هللا تعالى، تعالى على طاعة كل أحد

ا بطاعتهم فيما يناقض أمر هللا تعالى وشريعته  .فال يتصور أن يكون مأمورا

ترسيخ أسس اًلستقرار في طاعة ولي األمر في غير معصية ومن ثمار  

 : ريعةالشن من تحقيق مقاصد يتمكالوالمجتمع بعيدا عن الشقاق والتشرذم، 

 عيدةالحياة الس تقوية عناصر الخير والفضيلة، وتحقيقحفظ الدين ل.  

 بعصمتها وصون حق الحياة. حفظ النفس 

 ليكون مناط تحمل المسؤولية وحمل األمانة. حفظ العقل 

 األرض هللا ويرثلحفظ النوع واستمرار الحياة إلى أن  حفظ النسل 

 .ومن عليها

 ليحقق دورة المشروع في الحياة. حفظ المال 
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ا ؛ ونبيِّن فيمالشفاعةمن القواعد اآلمرة لسلوك الجماعة هي  العاشرة القاعدة

 ثمارها.، واوأدلة وجوبه ،هامفهوميأتي 

 :الشفاعةمفهوم 

 الدنيوية. فهناك أنواع متعددة في األمورالشفاعة  يهذا السياق ه فيالشفاعة 

 . هذه الدراسةللشفاعة يوم القيامة تخرج عن نطاق 

لغة العرب مشتقة من الشفع الذي هو غير الوتر، أي أن الشفع الشفاعة في 

. والمعنى العام هو انضمام هو الزوج الذي هو عكس الوتر عند اإلطالق

 فالن أخذ فيقال:، في العرف« الشُّْفعَة»مسألة هناك وشيء إلى شيء آخر. 

 األرض،أي أنه بعد أن كان يملك قطعة واحدة من  بالشفعة.هذه األرض 

فبدًلا من أن تكون له أرض  ألرضه،قطعة األرض المجاورة لتنضم  اشترى

  أرضان.واحدة صارت له 

حسنة لشفاعة الامعنى الشفاعة فقال: -هللا  رحمه-وقد بيِّن الشيخ الشعراوي 

هي التوسط بالقول في وصول إنسان إلى منفعة دنيوية أو أخروية أو إلى 

ة وتكون بال  واحد عنده موهبة عليه أن  إذن فكل مقابل.الخالص من مضرِّ

ا.فبعد أن كان فرداا في ذاته صار  الموهوب،يضم نفسه لغير   يقال:ذلك ول شفعا

 .أي أنه سيضم صوته لصوت المستعين به فالن،فالن سيشفع لي عند 

 :لشفاعةا مشروعيةأدلة 

 ( ن يَْشفَْع َشفَاَعةا َحَسنَةا ْنَها َوَمن مَّ يٌب مِّ  يَك ن  َشفَاَعةا َسيِّ ئَةا يَْشفَْع يَك ن لَّه  نَص 

ق يتاا ْنَها َوَكاَن َّللاِّ  َعلَى ك لِّ  َشْيٍء مُّ ْفٌل مِّ   (.85)النساء: (.لَّه  ك 

 ؛المسلم  أخو ) قال صلى هللا عليه وسلم ه وًل  المسلم  ه،ًل يظلم  من و ي سلم 

َج عن مسلٍم ك ربةا ومن  حاجت ه،كان هللا  في حاجة  أخيه كان في  ج فرَّ فرَّ

،بها عنه ك ربةا من ك َرب  يوم   هللا   ا ومن  القيامة  سل ما ستَره هللا  يوَم ستَر م 

   )صحيح البخاري(. (القيامة  

 (:ن ك َرب  الدُّنيا؛  قال صلى هللا عليه وسلم سل م  ك ربةا م  َمن نفََّس عن أخيه  الم 

رة ، وَمن ستََر على أخيه الم   ن ك َرب  اآلخ  ؛ ستََره  نفََّس هللا  عنه ك ربةا م   سل م 

رة ،   (وهللا  في َعون  العَبد  ما كان العَبد  في َعون  أخيه  هللا  في الدُّنيا واآلخ 

 (.حيح الترمذيص)
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 الشفاعة: ثمار

ذلك ألن العبد الذي سااااعى في الشاااافاعة بقوله:  ثماربين الشاااايخ الشااااعراوي 

ن وقضاااااء حاجة أخيه يكون قد أدى حق نعمة هللا فيما تفضاااال به عليه، ويك

من أثر ذلك أنه ًل يساااااااخط أو يحقد غير الواجد للموهبة على ذي الموهبة. 

وبذلك فسااابحانه يزيل الحقد من نفس غير الموهوب على ذي الموهبة؛ فغير 

الموهوب يقول: إن موهبااة فالن تنفعني أنااا كااذلااك، فيحاابِّ بقاااءهااا عنااده 

  .ونماءها لديه

ة يدفع إلى إشاعة مواهب الكبير على الحسن وقال الشيخ الشعراوي: الجزاء

الناس لكل الناس. وما دامت مواهب الناس مشاعة لكل الناس فالمجتمع يكون 

ا صافي القلب، فساعة يرى واحد  متسانداا ًل متعانداا، ويصير الكل متعاونا

 .النعمة عند أخيه يقول: سيأتي يوم يسعى لي فيه خير هذه النعمة

إليه نعم غيره فليحب النعم عند إن الذي يحب أن تسرع هللا:  هوقال رحم

أصحابها. فإنك أيها المؤمن إن أحببت نعمة عند صاحبها جاءك خيرها وأنت 

رمت من آثار نعمة وهبها هللا لغيرك فراجع قلبك في مسألة  ؛جالس. وإذا ما ح 

ا  ا بشيء من الغيرة منها أو كارها حبك للنعمة عنده، فقد تجد نفسك مصابا

نعمة وكأنها في غيرة على صاحبها، وتقول للكاره لها: للنعمة عنده، فتصير ال

 «.إنك لن تقربني ولن تنال خيري»

في شيء مباح، فال تصح الشفاعة في شيء يترتب عليه الشفاعة تكون و

كما ًل تصح الشفاعة في تحصيل أمر محرم.  ظلمهم،ضياع حقوق الخلق أو 

ثْم  َواْلع ْدَوان  َوتَعَاَون وا َعلَى اْلب رِّ  َوالتَّقْ )قال تعالى:  َوىَٰ َوًَل تَعَاَون وا َعلَى اإْل 

قَاب   يد  اْلع  َ َشد  َ إ نَّ َّللاَّ  .(2)المائدة:( َواتَّق وا َّللاَّ
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 ةسلوك الجماععن  الناهيةالقواعد المجموعة الخامسة: 

 القواعد العشرة اآلتية: ك الجماعة من وسلعن تتكون القواعد الناهية 

 

 :أمورثالثة على كل قاعدة  تركزو

 .المفهوم العام للقاعدة 

  القاعدة؛ حيث يتم عرض نماذج من األدلة  للنهي عنالدليل الشرعي

 صراا لها.وليس ح

 القاعدة. آثار 
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سلوك الجماعة هي المراء والجدل؛ عن األولى من القواعد الناهية  القاعدة

 .هاوآثار، النهي عنهاونبيِّن فيما يأتي مفهومها، وأدلة 

 مفهوم المراء والجدل:

يتطلب بيان مفهوم المراء والجدل بيان خمسة مفاهيم متداخلة وهي: الجدل، 

 الحجاج، المراء، المناظرة، والحوار.

دفع المرء خصمه عن إفساد قوله: بحجة، أو شبهة، أو يقصد به  الجدل:

إفحام الغير، وتعجيزه، وتنقيصه؛ بالقدح  الجدل إلى ويصل .تصحيح كالمه

 ويكون الجدل مذموما إذا كان .في كالمه، ونسبته إلى القصور والجهل فيه

، وطلب المال والجاهتقرير الباطل بع الغرض منه . ويكون د ظهور الحقِّ 

، وإظهاره بإقامة األدلة إذا كان الغرض منه  اا الجدل محمود تقرير الحقِّ 

 .والبراهين على صدقه

 إظهار الحجة. الحجاج:

طعن في كالم الغير إلظهار خلل فيه، من غير أن يرتبط به غرض  المراء:

 .سوى تحقير الغير

شخصين، يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله،  تردد الكالم بين المناظرة:

 .الحقما يعتقد أنه  راظهإوإبطال قول صاحبه، مع رغبة كلٍِّ منهما في 

هي المراجعة في الكالم، ومنه التحاور أي التجاوب، وهي ضرب  :المحاورة

 .من األدب الرفيع، وأسلوب من أساليبه

طة ًل تراها، وأن يقول الدكتور عبد الكريم بكار: الحوار أن أضئ لك نقو

تضئ لي نقطة ًل أراها، ومن خالل اإلضاءة المشتركة يتولد مفهوم مشترك، 

ا وتوجد فكرة جديدة أكثر   .نضجا

وقد ورد لفظ الجدل والمحاورة في موضاااااع واحد من ساااااورة المجادلة في  

َع َّللاَّ  قَْوَل الَّت ي  :(قوله تعالى م  ل كَ قَْد سااَ تَ  ت َجاد  َها َوتَشااْ ي إ لَى َّللاَّ  َوَّللاَّ  ف ي َزْوج   ك 

َرك َمايَْسَمع    .والمباحثةالمناقشة  :الحوارمن  بوقري .) 1لمجادلة: )أ (تََحاو 

 ل والمراء:دالج النهي عنأدلة 

 ( َداَل فاَلَ َرفََث َوًلَ ف س وَق  .(197البقرة: ) (ف ي اْلَحجِّ  َوًلَ ج 

 (  ل ينَ َما ي َجاد  وا ف ي آيَات  َّللاَّ  إ ًلَّ الَّذ   .(4غافر: ) (َكفَر 
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  ( ًلء لٌم فَل َم  َحاَجْجت مْ َهاأَنت ْم َهؤ  ونَ ف يَما لَك م ب ه  ع  ْلٌم ف يَما لَْيَس َلك م ب ه  ع   ت َحآجُّ

ونَ   (.66آل عمران: ) (َوَّللاِّ  يَْعلَم  َوأَنت ْم ًلَ تَْعلَم 

  راء  ) وسلم:وقال صلى هللا عليه   (.اودسنن أبي د) ك فٌر(في الق رآن   الم 

  ما ضلَّ قوٌم بعَد هداى كانوا عليه   :(وسلمقال رسول هللا صلى هللا عليه

َما ) :وسلََّم هذه  اآليةَ  عليه  ثمَّ قرأَ رسول  َّللاَّ  صلَّى َّللاَّ   الجدلإًلَّ أوتوا 

ونَ  َجَدًلا بَلْ  َضَرب وه  لََك إ ًلَّ  م  صحيح ) (58( )الزخرف:ه ْم قَْوٌم َخص 

 .(الترمذي

 أنا زعيٌم ببَْيٍت في َربَض  الَجنَّة   :)سول هللا صلى هللا عليه وسلمقال ر

راَء  َب ل َمن تَرك الم  قًّا، وببَْيٍت في وَسط  الَجنَّة  ل َمن تَرك الَكذ  ح  وإْن كان م 

ل ق ه ا، وببَْيٍت في أعلى الَجنَّة  ل َمن َحس َن خ   .(سنن أبي داود) (وإن كان مازحا

 المراء والجدل: آثار

 مذموم:الجدل المحمود وال ينبغي التمييز بين الجدل

جاءت نصوص تأمر بهذا النوع  جدل إلظهار الحق؛ وقد المحمود:الجدال  

: ىوسلم بهذا الجدال في قوله تعال قد أمر هللا نبيه صلى هللا عليهفمن الجدال، 

َظة  اْلَحَسنَة  ) ْكَمة  َواْلَمْوع  َي أَْحَسن   اْدع  إ ل ى َسب يل  َربِّ َك ب اْلح  ْله م ب الَّت ي ه   (َوَجاد 

َي أَْحَسن  ) :سبحانهوقال  (125النحل: ) تَاب  إ ًلَّ ب الَّت ي ه  ل وا أَْهَل اْلك  َوًل ت َجاد 

وا  يَن َظلَم  ْم(إ ًلَّ الَّذ  ْنه   .(46العنكبوت: ) م 

وقد جاءت الكثير من النصوص وهو جدل إلقرار الباطل؛  المذموم:الجدال 

ر التي حذَّرت من هذا النوع من الجدال ونهت عنه، ومن هذه واآلثا

َّب ع  ك لَّ ) تعالى:قوله  النصوص: ْلٍم َويَت ل  ف ي َّللاَّ  ب غَْير  ع  َن النَّاس  َمن ي َجاد  َوم 

يدٍ  ر  نَ ) تعالى:وقوله  .(3الحج: ) (َشْيَطاٍن مَّ ل  ف ي َّللاَّ  ب غَْير   َوم  النَّاس  َمن ي َجاد 

ْلٍم وَ  ن يرٍ ع  تَاٍب مُّ   .(8الحج: ) (ًل ه داى َوًل ك 

 :ما يأتي منهايجب تجنبها، وللجدل والمراء المذموم آثار كثرة 

 .قد يؤدي الجدال الباطل إلى تكفير اآلخرين أو تفسيقهم 

 إلى التشفي من اآلخرين. يؤدي 

 .يذكي العداوة، ويورث الشقاق بين أفراد المجتمع 

  باأللسنة.يؤدي إلى التطاول والتراشق 

  إنكار الحق ورده.الكذب وإلى يؤدي 

 المراء ي غل ق باب الحوار وي لغيه.  
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سلوك الجماعة هي السخرية؛ ونبيِّن عن القاعدة الثانية من القواعد الناهية 

 .هاآثار، وأدلة النهي عنها، ويأتي مفهومهافيما 

 مفهوم السخرية:

بيه على العيوب والنقائص، على اًلسااااااتهانة والتحقير، والتنهي  السااااااخرية

وجه يضاااااااحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في القول والفعل، وقد يكون 

 .باإلشارة واإليماء

اًلستهزاء هو: السخرية؛ وهو حمل األقوال واألفعال على وقال ابن تيمية: 

الهزل واللعب ًل على الجد والحقيقة، فالذي يسخر بالناس هو الذي يذم 

عين صفاتهم وأفعا ا يخرجها عن درجة اًلعتبار، كما سخروا بالمطوِّ  لهم ذمًّ

 .من المؤمنين في الصدقات

ر ستهزأ به من غيي  اإلنسان  ؛ بأننفرق بين اًلستهزاء والسخرية أنويمكن 

أما السخرية تدل على فعل يسبق من  أن يسبق منه فعل يستهزأ به من أجله.

 المسخر منه.

 أدلة النهي عن السخرية:

 ( يَن آَمن وا يَا ْم ًل يَْسَخْر أَيَُّها الَّذ  ْنه  ا مِّ  ن قَْوٍم َعَسى أَن يَك ون وا َخْيرا قَوٌم مِّ 

ْنه نَّ َوًل  ا مِّ  ن نِّ َساء َعَسى أَن يَك نَّ َخْيرا واَوًل ن َساء مِّ  ز  أَنف َسك ْم َوًل  تَْلم 

وا يمَ  تَنَابَز  ْسم  اْلف س وق  بَْعَد اإل  ئ َك ه م  ان  َوَمن لَّْم يَت ْب فَأ ْولَ ب األَْلقَاب  ب ئَْس اًل 

ونَ   .(11الحجرات: ) (الظَّال م 

 (  ِّي َجَمَع َماًلا َوَعدََّده  يَْحَسب  أَنَّ َمالَه  ه َمَزةٍ لَُّمَزةٍ َوْيٌل لِّ ك ل  أَْخلََده  َكالَّ الَّذ 

َطَمة    .(4-1الهمزة: ) (لَي نبَذَنَّ ف ي اْلح 

 ( وا يَن أَْجَرم  يَن آَمن وا إ نَّ الَّذ  َن الَّذ  ْم  يَْضَحك ونَ َكان واْ م  واْ ب ه  َوإ ذَا َمرُّ

ونَ  م  انقَلَب واْ  يَتَغَاَمز  ينَ َوإ َذا انقَلَب واْ إ لَى أَْهل ه  ه  َوإ َذا َرأَْوه ْم قَال وا إ نَّ  فَك 

يَن  يَن فَاْليَْوَم الَّذ  ْم َحاف ظ  ل وا َعلَْيه  ًلء لََضالُّوَن َوَما أ ْرس  َن اْلك فَّ َهؤ  ار  آَمن واْ م 

 .(34-29المطففين: ) (يَْضَحك ونَ 

 ( َن طت  ف ي َجنب  َّللاَّ  َوإ ن ك نت  لَم  أَن تَق وَل نَْفٌس يَا َحْسَرتَى علَى َما فَرَّ

ينَ  ر   (.56الزمر: ) (السَّاخ 
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  ( ْوا بَقَرَ  َوإ ذ ك ْم أَْن تَْذبَح  ر  َ يَأْم  ه  إ نَّ َّللاَّ وَسى ل قَْوم  ذ نَا قَاَل م  َّخ  ةا قَال وا أَتَت

ا وا َن  ه ز  ل يَن(قَاَل أَع وذ  ب اّللَّ  أَْن أَك وَن م   (.67البقرة: ) اْلَجاه 

  ًل تَحاَسد وا، وًل تَناَجش وا، وًل وسلم: )قال رسول هللا صلى هللا عليه

ك ْم علَى بَْيع  بَْعٍض، وك ون وا ع   وا، وًل يَب ْع بَْعض  اَد بتَباَغض وا، وًل تَدابَر 

ه  وًل يَْخذ ل ه ،  ، ًل يَْظل م  ْسل م  و الم  ْسل م  أخ  ه  هللا  إْخواناا الم  َوى التَّقْ وًل يَْحق ر 

َن الشَّرِّ  أْن  ٍئ م  اٍت بَحْسب  اْمر  ه  ثاَلَث َمرَّ ير  إلى َصْدر   يَْحق رَ هاه نا وي ش 

ْسل م  َحراٌم، َدم   ْسل م  علَى الم  ْسل َم، ك لُّ الم  ْرض ه  أخاه  الم   (ه ، ومال ه ، وع 

 )صحيح مسلم(.

 السخرية: آثار

 لى األخوة،الساااخرية واًلساااتهزاء تقطع الروابط اًلجتماعية القائمة ع 

 والتواد، والتراحم.

 .تبذر بذور العداوة والبغضاء، وتورث األحقاد واألضغان 

 .تولد الرغبة باًلنتقام 

 .حصول الهوان والحقارة للمستهزئ 

  ه لغضب هللا، وعذابه.يعرض نفسالمستهزئ 

 .ضياع الحسنات يوم القيامة 

 نالسخرية نذير شؤم للساخرين، فقد كان الغرق عاقبة قوم نوح الذي 

 كفروا باهلل وسخروا من نوح.

 .السخرية تفقد الساخر الوقار، وتسقط عنه المروءة 

  السااااخر يظلم نفساااه بتحقير من وقره هللا عز وجل، واساااتصاااغار من

 عظمه هللا.

 ة من سمات الكفار والمنافقين، وقد نهينا عن التشبه بهم.السخري 

 ا، بأن يحدث له مثل  الساااااخر متعرض للعقوبة في الدار العاجلة أيضااااا

 ما حدث للمسخور منه.
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سلوك الجماعة هي التجسس؛ ونبيِّن عن الثالثة من القواعد الناهية  القاعدة

 .هاآثار، وا، وأدلة النهي عنههافيما يأتي مفهوم

 مفهوم التجسس:

تتبع عورات الناس وأسرارهم، والكشف عن معائبهم؛ بدافع  بالتجسسوي قصد 

الفضول وإشباع غريزة حبِّ  اًلستطالع، دون أن يكون له غرض مباح؛ من 

أو جلب منفعة راجحة، أو دفع مفسدة متوقعة، سواء أكان ذلك بالتطلُّع، 

 .التنصت واًلستماع

لتجسس بالحاء. فغالبا يكون ا-والتحسس -بالجيم-تجسس ويجب التمييز بين ال

ن قوله تعالى عورد في  في الشر ويمكن أن يكون التحسس في الخير؛ كما

ن ي وس فَ ) يعقوب:  (.87يوسف: ) (يَا بَن يَّ اْذَهب واْ فَتََحسَّس واْ م 

إلى مصلحة الدولة اإلسالمية في تعاملها مع  ويشرع التجسس إذا كان يهدف

ها، أو تطهير المجتمعات من أهل الشرِّ  والفساد، ومالحقتهم والتضييق أعدائ

ب وَن ) تعالى:ل اق عليهم. بَاط  اْلَخْيل  ت ْره  ن رِّ  ةٍ َوم  ن ق وَّ ا اْستََطْعت م مِّ  دُّواْ لَه م مَّ َوأَع 

ك ْم  ْم ب ه  َعْدوَّ َّللاِّ  َوَعد وَّ ن د ون ه  يَن م  ونَه م  َّللاِّ  َوآَخر  ْم( ًلَ تَْعلَم  ه  األنفال: ) يَْعلَم 

وًل شكَّ أنَّ ذلك ًل يتمُّ إًل بمعرفة أخبار األعداء وخططهم، ورصد (. 60

تحركاتهم، وما ًل يتمُّ الواجب إًل به فهو واجب، فدلَّت اآلية على مشروعية 

 ،وًل يشرع التجسس على خصوصيات المواطنين .التجسس على األعداء

 وابط مدروسة.وفق ض ويمكن أن تكون هناك رقابة

 أدلة النهي عن التجسس:

 ( َن الظَّنِّ  إ نَّ بَْعَض الظَّنِّ  إ ثٌْم ا مِّ  يَن آَمن وا اْجتَن ب وا َكث يرا  َوًليَا أَيَُّها الَّذ 

يه  َمْيتاا  تََجسَّس وا بُّ أََحد ك ْم أَن يَأْك َل لَْحَم أَخ  ا أَي ح  َوًل يَْغتَب بَّْعض ك م بَْعضا

وه  وَ  ْهت م  اٌب فََكر  َ تَوَّ َ إ نَّ َّللاَّ يٌم(اتَّق وا َّللاَّ ح   (.12الحجرات: ) رَّ

 ( َالَلَك ْم يَْبغ ونَك م  اْلف تْنَة ا َزاد وك ْم إ ًلَّ َخبَاًلا وألَْوَضع واْ خ  واْ ف يك م مَّ لَْو َخَرج 

اع ونَ َوف يك ْم  ْم َوَّللاِّ  َعل يٌم  َسمَّ يَن(لَه  فيكم معناه و(. 47التوبة: ) ب الظَّال م 

 .محبون لهم، يؤدون إليهم ما يسمعون منكم، وهم الجواسيس

  فإنَّ الظَّنَّ أْكَذب  ) وسلم:قال رسول هللا صلى هللا عليه ، إيَّاك ْم والظَّنَّ

 ، ، وًل تَنافَس وا، وًل تَحاَسد وا، وًل وًل تََجسَّس وا، وًل تََحسَّس واالَحديث 

وا، وك ون وا ع    )صحيح البخاري(. (باَد هللا  إْخوانااتَباَغض وا، وًل تَدابَر 
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  إلى حديث  قوٍم وهم له من اسااااتمَع ) وساااالم:قال النبي صاااالى هللا عليه

بَّ في أ ذنه  اآلنَك يوَم القيامة   )صااااااحيح  (كارهوَن أو يفروَن منه صاااااا 

 البخاري(.

  يبةَ إنَّ األميَر إذا ابتغى ): صلى هللا عليه وسلم قالقال اس  في النَّ  الرِّ 

التهمة في الناس بنية  أي: طلب الريبة، أي: (.سنن أبي داود) (مأفَسده

ذلك إلى  الظن، فيمكن أن يؤديوما أمهلهم، وجاهرهم بسوء  فضحهم؛

  .ارتكاب ما ظنَّ بهم ورموا به ففسدوا

 التجسس: آثار

  وأثر من آثاره، فهو متولِّ د عن ، أن التجسس مظهر من مظاهر سوء الظنِّ 

 . الحنيفعنها الدين صفة مذمومة سيئة نهى 

  تها، وانشغالها بالتافه يدل التجسس على دناءة النفس وخسَّتها، وضعف همَّ

 وغاياتها.من األمور عن معاليها 

 سبيل إلى قطع الصالت، وتقويض العالقات، وظهور العداء بين  التجسس

ن المتجسس عليه  األحبة، وبثِّ  الفرقة بين اإلخوان، فقد يرى المتجسس م 

ه، فتنشأ عنه العداوة والحقد. ويدخل صدره الحرج والتخوف؛ بعد ما يسوء

   .أن كانت ضمائره خالصة طيبة، وذلك من نكد العيش

  بالتجسس تنهار القدوات، وتصغر في األعين القامات، وعندها تهون

الذنوب وتحقَّر السيئات، وتفسير ذلك أنَّ المتجسس عليه إذا كان في منزل 

ى أمر سيئ، أو ذنب، أو معصية فإنَّه ًل شكَّ سيقلُّ القدوة؛ واطلع منه عل

ا، بل ربما تهون  ا وًل توجيها قدره، وستتالشى مكانته، ولن يقبل منه نصحا

المعصية التي عملها على المتجسس فيعملها؛ بحجة أن ليس أحسن حاًلا 

 بها.من فالن القدوة الذي تلبس 

 وانتشار السوء بينهم،كما أنَّه سبيل إلى إشاعة الفاحشة بين المسلمين ، 

وذلك بما يحصل من نشر لما استتر من الفضائح، وإظهار لما خفي من 

 السوءات.

  ا م ظهور يؤدي إلىالبحث عن المستور من أمور الناس وتتبع عوراتهم؛

 .ستره هللا منها
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ا يم؛ ونبيِّن فالغيبةسلوك الجماعة هي عن من القواعد الناهية  الرابعةالقاعدة 

 .هاآثار، وا، وأدلة النهي عنههايأتي مفهوم

 مفهوم الغيبة:

سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه  ؛ذكر المرء بما يكرههالغيبة هي 

لقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه  أو دنياه أو نفسه أو خْلقه أو خ 

للفظ ذكرته باسواء  ،أو ثوبه أو حركته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به

 أو اإلشارة أو الرمز.

ومن صور الغيبة ما قد يخرج من المرء على صورة التعجب أو اًلغتمام 

قال ابن تيمية: ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب  .أو إنكار المنكر

 لغيبةاتعجبت من فالن كيف ًل يعمل كيت وكيت... ومنهم من يخرج  فيقول:

  .سكين فالن غمني ما جرى لهفي قالب اًلغتمام فيقول: م

 .الغيبة واإلفك والبهتان هللا:لغيبة ثالثة أوجه كلها في كتاب لوقيل 

ا أن تقول فيه مبوأما اإلفك  فيه،فأما الغيبة فهو أن تقول في أخيك ما هو 

 أن تقول فيه ما ليس فيه.بوأما البهتان  عنه،بلغك 

 وتجوز الغيبة في حاًلت محددة مثل:

 بُّ )قال تعالى:  لقاضي أو من يقدر على رد الظلم.التظلم إلى ا  ًَل ي ح 

يعاا َعل يما  َن اْلقَْول  إ ًلَّ َمْن ظ ل َم َوَكاَن َّللاَّ  َسم   (اَّللاَّ  اْلَجْهَر ب السُّوء  م 

 .(148النساء:)

 :فقد يرى المسلم المنكر فال يقدر على  اًلستعانة على تغيير المنكر

جوز حينذاك أن يطلع اآلخر ليتوصال على في غيره،تغييره إًل بمعونة 

 إنكار المنكر.

 فهورواة الحديث؛ مثل جرح التحذير من الشر ونصيحة المسلمين ، 

 .واجب للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة

  :ليس لصاحب البدعة البصري:الحسن قال المجاهرة بالفسق والبدع 

ا ن ي صنع ذلك حسبة هلل ووينبغي أ غيبة.وًل الفاسق المعلن بفسقه  تعريفا

 ًل تشهيراا وإشاعة للفاحشة أو تلذذاا بذكر اآلخرين. ،للمؤمنين
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 أدلة تحريم الغيبة:

 ( َن الظَّنِّ  إ نَّ بَْعَض الظَّنِّ  إ ثٌْم َوًل ا مِّ  يَن آَمن وا اْجتَن ب وا َكث يرا يَا أَيَُّها الَّذ 

ا أَ  َوًل يَْغتَبتََجسَّس وا  يه  َمْيتاا بَّْعض ك م بَْعضا بُّ أََحد ك ْم أَن يَأْك َل لَْحَم أَخ  ي ح 

يمٌ  ح  اٌب رَّ َ تَوَّ َ إ نَّ َّللاَّ وه  َواتَّق وا َّللاَّ ْهت م   .(12الحجرات:) (فََكر 

  (  ْلٌم إ نَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلف َؤاَد ك لُّ أ ولـئ َك َوًلَ تَْقف َما لَْيَس لََك ب ه  ع 

، هو البهتالقفو قال الرازي:   .(36اإلسراء: ) (وًلا َكاَن َعْنه  َمْسؤ  

يبة وأصله من القفا، كأنه قول يقال خلفه،  كر وهو ذوهو في معنى الغ 

 .الرجل في َغيبته بما يسوءه

 ( :وَن ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبَة  أَتَْدر   ؟ قالوا: َّللاَّ  الغ 

َك أخاكَ  ْكر  ي  وَرسول ه  أْعلَم ، قاَل: ذ  بما يَْكَره  قيَل أفََرأَْيَت إْن كاَن في أخ 

، فَقَد   ؟ قاَل: إْن كاَن فيه ما تَق ول   ، وإْن لَْم يَك ْن فيه فقَدْ اْغتَْبتَه  ما أق ول 

 )صحيح مسلم(. (بََهتَّه  

  :سلََّم:وقلت  للنَّبيِّ  صلَّى َّللاَّ  عليه  وعن عائشة رضي هللا عنها قالت 

ن صفيَّةَ  قد ل فقاَل: قصيرةا،تَعني  مسدٍَّد،غير   قاَل: َوَكذا.ذا كحسب َك م 

َجت بماء  البحر  لمزَجتْه   ز  معنى  (،صحيح أبي داود) (ق لت  كلمةا لو م 

مزجته: خالطته مخالطة يتغير بها طعمه، أو ريحه، لشدة نتنها، 

يبة  .وقبحها، وهذا من أبلغ الزواجر عن الغ 

   ََّد رسول  َّللاَّ  صلَّى َّللا علَيه  وسلََّم المنبَر فقاَل: يا َمعشَر َمن أسلَم  صع 

، ًلَ تؤذوا المسل ميَن وًلَ تعيِّ روهم  ًلَ وبل سان ه  ولم ي فض  اإليمان  إلى قَلب ه 

م ، فإنَّه  َمن تَتبَّع عورةَ أخيه  المسلم  تَتبََّع َّللاَّ  عورتَه ، وَمن تتَّبعوا َعورات ه 

 (.سنن الترمذي) (ه  ولَو في َجوف  َرحل ه  تتبَّع َّللاَّ  عورتَه  يفَضحْ 

 لغيبة:ا آثار

ا يبعد نفسه عن مواطن الريبة ينبغي على المسلم أن   لغيبة التي تجعله موضعا

 .وأن يكشف ما قد يلتبس على الناس اآلخرين،

  ضارة لها.ر الاث، واآلعلى الغيبةتبعث  يبعض األمور الت ونبيِّن فيما يأتي 

 بعض بواعث الغيبة:

 على لسان أهل سبحانه وافقة األقران والجلساء ومجاملتهم قال هللا م

ينَ ) :النار  .(45المدثر:) (ك نَّا نَخ وض  َمَع اْلَخائ ض 
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 قال ابن تيمية: ومنهم  .الحنق على المساااالمين وحساااادهم والغيظ منهم

من يحملااه الحساااااااااد على الغيبااة فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبااة 

شااااااخص أزال ذلك عنه بما اسااااااتطاع من  وإذا أثني على والحسااااااد،

تنقصه في قالب دين وصالح أو في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط 

  عنه.ذلك 

 ما من أحد أحب الرياسة  ؛ قيل:حب الدنيا والحرص على السؤود فيها

 بخير.إًل حسد وبغي وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد 

 احزالهزل والم. 

 بعض آثار الغيبة:

 السيئات، وتنقص من رصيد الحسنات تزيد في رصيد. 

 :يبة مفلس يوم القيامة قال رسااااااول هللا صاااااالى هللا عليه  صاااااااحب الغ 

ْرَهَم له وًل وسااااااالم: ) ْفل س  ف ينا َمن ًل د  ؟ قالوا: الم  ْفل س  وَن ما الم  أََتْدر 

يامٍ  الةٍ، وصاااا  تي يَأْتي يَوَم الق ياَمة  بصااااَ ن أ مَّ ْفل َس م   ،َمتاَع، فقاَل: إنَّ الم 

وَزكاةٍ، ويَأْتي قْد َشتََم هذا، وقََذَف هذا، وأََكَل ماَل هذا، وَسفََك َدَم هذا، 

، فإْن فَن يَْت  نات ه  ن َحساااَ ، وهذا م  نات ه  ن َحساااَ َرَب هذا، في ْعَطى هذا م  وضاااَ

َحْت عليه، ث مَّ  ن َخطاياه ْم فَط ر  َذ م  ى ما عليه أ خ  نات ه  قَْبَل أْن ي ْقضااااَ َحسااااَ

َح في ال  )صحيح مسلم(. (نَّار  ط ر 

 :يبة تسبب هجر صاحبها ، عدم مجالسة من المسلمالواجب على  الغ 

يغتاب المسلمين مع نصيحته واإلنكار عليه، لقول النَّبي صلى هللا عليه 

ْع فَب ل سان ه ، فإْن لَْم وسلم: ) ه ، فإْن لَْم يَْستَط  ا فَْلي غَيِّ ْره  بيَد  ْنَكرا نك م م  َمن َرأَى م 

ْع فَب قَْلب ه ، وذلَك أْضعَف  اإليمان  يَْستَ  ثل فإن لم يمت  )صحيح مسلم(. (ط 

 .فاترك مجالسته؛ ألن ذلك من تمام اإلنكار عليه

  ا إذا تاااااورث الغيباااااة باااااين النااااااس الشاااااحناء والبغضااااااء، خ صوصاااااا

ااال  عنااادها قيااال عنااه يالكااالم الاااذ المغتاااابوَصااَل للشاااخص  ، فيحص 

غيباااة أجاااواء مااان الكراهياااة التقااااطع والتبااااغ ض، وكاااذلك تنش ااار  ال

 بين الناس.وعدم الثقة 
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؛ ونبيِّن النميمة سلوك الجماعة هيعن من القواعد الناهية الخامسة القاعدة 

 .هاآثارو، ا، وأدلة النهي عنههافيما يأتي مفهوم

 مفهوم النميمة:

 ،النميمة نقل كالم بين الناس بغرض اإلفساد وإيقاع العداوة والكره بينهم

ا نقل الكالم إلى السلطان، وهو  وإيغال صدورهم، وأشد أنواعها حرمة وإثما

قدرة على البطش  اما يعرف بالوشاية، وتنبع خطورتها من كون السلطان ذ

 .واًلنتقام، وإيقاع الظلم

وذلك أن النَّميمة نقل  حال شخص لغيره بغير وتختلف النميمة عن الغيبة؛ 

ه في غيبته بما ًل ي رضيه،  رضاه، سواء كان بعلمه أم بغير كر  علمه، والغيبة ذ 

فامتازت النَّميمة بقصد اإلفساد، وًل يشترط ذلك في الغيبة، وامتازت الغيبة 

 بكونها في غيبة المقول فيه، واشترَكا فيما عدا ذلك.

النمام هو إنسان ذو وجهين يقابل كل من يعاملهم بوجه، فهو كالحرباء يتلون 

نريده وقد حذر النبي من أمثال هؤًلء فقال: )بحسب الموقف الذي ي د  م   تَج 

ًلء   ًلء  بَوْجٍه، وَهؤ  ، الذي يَأْتي َهؤ  ْنَد َّللاَّ  ذا الَوْجَهْين  َشرِّ  النَّاس  يَوَم الق ياَمة  ع 

 )صحيح البخاري(. (بَوْجهٍ 

 :النميمةأدلة تحريم 

 ( ٍف ْع ك لَّ َحالَّ يٍن،َوًَل ت ط  ه  ازٍ  مَّ شَّا َهمَّ يمٍ ٍء مَّ   (.11-10القلم )) ب نَم 

 ( يَن نَات   ي ْؤذ ونَ َوالَّذ  ْؤم  ن يَن َواْلم  ْؤم  ا ب  فَقَد  اْحتََمل وا ب غَْير  َما اْكتََسب وا اْلم   ْهتَانا

ا  ب ينا ا م   (.58سورة األحزاب: ) (َوإ ثْما

 (  ِّلَُّمَزةٍ ه َمَزةٍ َوْيٌل لِّ ك ل) ( :1الهمزة).  

 ل  الَجنَّااااةَ )يااااه وساااالم: قااااال رسااااول هللا صاااالى هللا عل ااااامٌ ًل يَااااْدخ   (نَمَّ

 )صحيح مسلم(.

  ْضوان  َّللاَّ ، ًل ي ْلق ي ) عليه:صلى هللا قال ن ر  إنَّ العَْبَد لَيَتََكلَّم  بالَكل َمة  م 

ن  ، يَْرفَع ه  َّللاَّ  بها َدَرجاٍت، وإنَّ العَْبَد لَيَتََكلَّم  بالَكل َمة  م  ، َخط  َّللاَّ  سَ لها باًلا

ي بها في َجَهنَّ ًل  ، يَْهو   )صحيح البخاري(. (مي ْلق ي لها باًلا
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 ( :َر قال صلى هللا عليه وسلم وا ذ ك  ؤ   هللا ،خيار  عباد  هللا  الَّذيَن إذا ر 

رار  عباد  هللا  المشَّاؤوَن  ،وش  قوَن بيَن  بالنَّميمة  فرِّ  ،الم  بَّة  وَن الباغ األح 

 (.حيح الترغيبص) (للب َرآء  العَيبَ 

 النميمة: آثار

فات ة، وصمللخطر العظيم للنمية نبيِّن فيما يأتي الباعث على النمي اا نظر

 ما يجب على من يستمع إلى النميمة.والنمام، 

 بعض األمور التي تبعث على النميمة:

  جهل البعض بحرمة النميمة وأنها من كبائر الذنوب وأنها تؤدي إلى

 .شر مستطير وتفرق بين األحبة

 جلساء ومجاملتهم والتقرب إليهم وإرادة إيقاع السوء على من مسايرة ال

 .ينم عليه

  .نشوء الفرد في بيئة تكثر فيها النميمة، فيقتدي بها ويحاكيها 

  .الرغبة في اًلنتقام من الناس 

  .المشي في النميمة بغرض الترويح عن النفس، ولهو الحديث 

  ،ام وقته بنقل  فيمألالفراغ وقلِّة المشاغل  الكالم بين الناس. النمِّ

  .عدم الخوف من هللا، وضعف اإليمان 

 صفات النمام:

 وًل يكثاار الحلاااف إًل إنسااان غيااار صاااادق  ،أنااه حاااالف كثياار الحلاااف

أن الناااااس يكذبونااااه وًل يثقااااون بااااه فيحلااااف ليااااداري كذبااااه ياااادرك 

 .ويستجلب ثقة الناس

 ه تأنه مهين ًل يحترم نفسه وًل يحترم الناس في قوله، وآية مهانته حاج

 .إلى الحلف، والمهانة صفة نفسية تلصق بالمرء ولو كان ذا مال وجاه

  أنه هماز يهمز الناس ويعيبهم بالقول واإلشااااارة في حضااااورهم أو في

 .غيبتهم على حد سواء

 يمشااااي بااااين الناااااس بمااااا يفسااااد قلااااوبهم ويقطااااع  ؛أنااااه مشاااااء بنماااايم

صاااالتهم وياااذهب بماااودتهم وهاااو خلاااق ذمااايم ًل يقااادم علياااه إًل مااان 

 .طبعه وهانت نفسه فسد
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 يمنع الخير عن نفسه وعن غيره ،أنه مناع للخير. 

 يتناول المحرمات ويرتكب المعاصي حتى انطبق عليه  ،أنه أثيم

 .الوصف الثابت والمالزم له أثيم

 وهي صفة تجمع خصال القسوة والفضاضة فهو شخصية  ،أنه عتل

 .مكروهة غير مقبولة

 ر يحب اإليذاء وًل يسلم من شر وهذه خاتمة صفاته فهو شري ،أنه زنيم

 .لسانه أحد

 ما يجب على من يسمع النميمة:

 ام فاسق والفاسق مردود الشهادة، قال  ؛عدم  تْصديق النَّميمة؛ ألنَّ النمَّ

ا  يب وا قَْوما ٌق ب نَبٍَأ فَتَبَيَّن وا أَْن ت ص  يَن آَمن وا إ ْن َجاَءك ْم فَاس  تعالى: )يَا أَيَُّها الذ 

يَن( )سورة الحجرات: ب َجَهالَةٍ  م  وا َعلَى َما فَعَْلت ْم نَاد    .(6فَت ْصب ح 

  ا بَمن نَقل عنه الكالم ؛ وًل يصدقأن يظن بأخيه خيراا  .سوءا

 .أن ينهى النمام وينصحه 

  بغضاااااه في هللا ألن المؤمن يبغض من يبغضاااااه هللا، وهذا بغيض يأن

 عند هللا.

 ًل تتبعو والبحث، أًل يحملك ما حكى لك هذا اإلنسان على التجسس 

 األمر، أرح نفسك وأرح غيرك.
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 عدم المباًلة سلوك الجماعة هيعن من القواعد الناهية السادسة القاعدة 

 .آثارهاو، ا، وأدلة النهي عنهها؛ ونبيِّن فيما يأتي مفهومبالفساد العام

 بالفساد العام: عدم المباالةمفهوم 

حيث يتصرف المرء بال  ؛كيةحالة وجدانية سلو بالفساد العام المباًلة عدم

وينتج  .ينكره الشرع والعقل وما قد تتضمنه من فساد ،شؤون العامةالب اهتمام

في كل المجاًلت اًلقتصادية،  للفساد عن ذلك انتشار األنواع المختلفة

 مثل على ذلككثيرة  ، والسياسية. وهناك أمثلةوالمالية، اإلدارية، واًلجتماعية

ذ، المتاجرة بالنفوة، نهب المال العام، اًلبتزاز، االرشوة، المحسوبية، المحاب

 غسيل األموال ...الخ.إعاقة سير العدالة، 

 الخطيراًلجتمااااعي مرض ال اوقاااد حااادد القرآن الكريم طريقاااة عالج هاااذ

 الصبر.التواصي التواصي بالحق ومن خالل  عن المنكر بالتناهي

 حريم عدم المباالة بالفساد العام:أدلة ت

 ( َن يَسى اْبن  َمْريََم  ل ع  ودَ َوع  ن بَن ي إ ْسَرائ يَل َعلَى ل َسان  َداو  واْ م  يَن َكفَر  الَّذ 

َكان واْ يَْعتَد وَن، َكان واْ  نَكٍر فَعَل وه  لَب ئْ  ًلَ يَتَنَاَهْونَ َذل َك ب َما َعَصوا وَّ َس َعن مُّ

 (.79- 78وَن( )المائدة: َما َكان واْ يَْفعَل  

 (، ْنَساَن إ نَّ  َواْلعَْصر  ْسرٍ لَف ي اإْل  ال َحات   ،خ  ل وا الصَّ يَن آَمن وا َوَعم  إ ًلَّ الَّذ 

ْبر   َوتََواَصْوا ب اْلَحق ِّ   (.3-1العصر:)) َوتََواَصْوا ب الصَّ

 عدم المباالة بالفساد العام: آثار

 شرح الشيخ الشعراوي رحه هللا دم المباًلة بالفساد العام فيع آثارتظهر 

ث بيِّن حي ،والتواصي بالصبرالتواصي بالحق بالتناهي عن المنكر  مفهومل

علم أن نللنفس البشرية، فقال: في ضوء الحالة المتقلبة  البشريأهمية الضمير 

د وق األرض.حراسة منهج هللا تعطي اإلنسان السالمة في حركة الحياة على 

ان فساعة توجد في اإلنس ذاتية،فس البشرية مناعة جعل الحق سبحانه في الن

فقد يحاول  ؛الجاهشهوة على أي لون سواء في الجنس أو في المال أو في 

وًل يمنعه من ذلك إًل الضمير الذي يفرض عليه  طريق،الوصول إليها بأي 

هذا الضمير هو خميرة اإليمان، وهو الذي  .الصحيحأن يسير في الطريق 

ولنا أن  .أقدم على معصية، هذا إن كان من أصحاب الدين يلوم اإلنسان إن
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ي فندقق في هذا القول القرآني ألنه يحمل الوصف الدقيق للنفس البشرية 

َعتْ ) القرآن:ذا قابيل يتحدث عنه  فها هو ،المتقلبةحالتها   قَتَْل لَه  نَْفس ه   فََطوَّ

يه   ثم هدأت النفس من  هابيل،قتل قابيل  ذلك،ومن بعد  .(30 المائدة:) (أَخ 

أَْصبََح فَ ) القرآن:وانتقل قابيل إلى ما يقول عنه  الحقد،سعار الغضب وسعار 

َن   (.30 المائدة:) (الخاسرينم 

الحالة المتقلبة للنفس البشرية من خالل التأمل  الشيخ الشعراوي وبعد أن شرح

ل السوء عوعندما تكرر النفس البشرية ف: في قصة قابيل وهابيل، قال رحمه هللا

ول. رسهنا تتدخل السماء بإرسال  وينتشر،فالسوء يعم  ينهاها،وًل تجد من 

الحق أن السبب في إرسال رسول لهؤًلء الناس أنهم كانوا ًل يتناهون  ويوضح

والتناهي عن المنكر إنما يكون بالتواصي بالحق والتواصي  فعلوه،عن منكر 

السوء في نفسه ألن كالا منا  وًل يظنن المؤمن أنه بمنجاة عن خاطر بالصبر،

ومن لطف هللا لحظة أن يهب خاطر السوء على  لألغيار،وعرضة  بشر.

ا من خواطر السوء فيواصيه بالحق ويواصيه بالصبر؛  ا خاليا مؤمن أن يجد أخا

ألن الفرد إن جاءه سعار الشهوة في اللحظة التي يجيء فيه السعار نفسه عند 

أما إن جاء سعار الشهوة إلنسان وكان  ،المنكرصديق له فقد يتفقان على 

ا من خواطر  ا خاليا .  والصبر.فهو ينهاه ويوصيه بالحق  السوء،صديقه مؤمنا

ا،يتبادل المؤمنون التناهي بالتواصي؛ فمرة يكون اإلنسان  ؛اوهكذ مرة و ناهيا

ا.أخرى يكون اإلنسان  إ ًلَّ )وكذلك أعطى هللا هذه المسألة كلمة التواصي   منهيا

ل واْ الصالحات َوتََواَصْواْ بالحق َوتََواَصْواْ ال  ر:العص) بالصبر(ذين آَمن واْ َوَعم 

ا ليكونوا  (.3 ا آخرين ليكونوا  الناهين،ولم يخصص الحق قوما  يين،المنهوقوما

ا إن اتجهت خواطر صاحبه إلى  ًل، بل كل واحد منا عرضة أن يكون ناهيا

ا  الحرام، ا ألن يكون منهيا بذلك و الحرام،إن كانت نفسه تتجه إلى وعرضة أيضا

 . والتناهينتبادل النهي 

ضل هو أف التواصي بالحق والتواصي الصبرولعل هذا التناهي عن المنكر ب

 الطرق للتعامل مع عدم المباًلة بالفساد العام في المجتمع.

 

 

 

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



134 
 

؛ ن الحقكتما سلوك الجماعة هيعن من القواعد الناهية السابعة القاعدة 

 ها.آثارو، ا، وأدلة النهي عنههاونبيِّن فيما يأتي مفهوم

 مفهوم كتمان الحق:

 صور متعددة منها:لكتمان الحق و ؛وًل يتكلم به أن يضمره هو الحقكتمان  

 بين فريقين أون كتمان الشهادة في القضايا الخالفية بين فردي. 

  النفاق(. كفروكتم الباإلسالم  بالتظاهركتمان الحق( 

  ما يعرف من الحق عن اًلسالم وعن النبي صلى هللا عليه وسلم كتمان

كما فعل أهل الكتاب الذي كتموا صفة النبي صلى هللا عليه وسلم التي 

 .يعرفونها عنه في التوراة واإلنجيل

  .كتمان بالغ ما أمر هللا بتبليغه للناس 

له؛ فال يلزمه نفسه أو بدنه أو ماله أو أه على-ظلما-إذا خاف الشاهد الضرر 

يدٌ  :(األداء حينئذ لقول هللا تعالى (، 282:البقرة) (َوًل ي َضارَّ َكات ٌب َوًل َشه 

رارَ ) :النبي صلى هللا عليه وسلم ولقول  (.صحيح ابن ماجه) (ًل ضرَر وًل ض 

قال بعض العلماء: ًل يجب أداء الشهادة إذا كان الحاكم غير عدل. قال و

 .رجل غير عدل؟ ًل أشهد اإلمام أحمد: كيف أشهد عند

 أدلة تحريم كتمان الحق:

  ...( ْاااوا اااَهاَدةَ َوَمااان يَْكت ْمَهاااا فَإ نَّاااه  آث اااٌم قَْلب اااه  َوَّللاِّ  ب َماااا تَْعَمل اااوَن َوًلَ تَْكت م  الشَّ

 (.283َعل يٌم( )البقرة:

  ن مَّ اَدةا )... َوَمْن أَْظلَم  م  هااَ ا َّللاَّ  ب  َكتََم شاااااااَ َن َّللاَّ  َومااَ نااَده  م  ا ع  ٍل َعمااَّ افاا  غااَ

 (.140)البقرة:تَْعَمل وَن(، 

 يَن )إ ونَ نَّ الَّذ  ْن بَْعد  َما بَيَّنَّاه  ل لنَّاس   يَْكت م  َن اْلبَيِّ نَات  َواْله َدى م  َما أَْنَزْلنَا م 

م   م  َّللاَّ  َويَْلعَن ه  تَاب  أ ولَئ َك يَْلعَن ه  ن وَن.ف ي اْلك  ع  يَن تَاب وا الالَّ وا وَ  إ ًلَّ الَّذ  أَْصلَح 

اب   ْم َوأَنَا التَّوَّ يم .(َوبَيَّن وا فَأ ولَئ َك أَت وب  َعلَْيه  ح   (.160-159البقرة:) الرَّ

   ل وا اْلَحقَّ )َوًَل تَْلب س وا اْلَحقَّ ب اْلبَاط  وَن(، َوتَْكت م   . (42ة:البقر)َوأَنت ْم تَْعلَم 

  (  ف ونَه تَاَب يَْعر  يَن آتَْينَاه م  اْلك  ْم  الَّذ  ْنه  يقاا م  ف وَن أَْبنَاَءه ْم َوإ نَّ فَر  َكَما يَْعر 

وَن اْلَحقَّ  ونَ َوه ْم لَيَْكت م   (.146: البقرة ((يَْعلَم 
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 ( يٌع  بَدَّلَه  فََمْن َ َسم  ل ونَه  إ نَّ َّللاَّ يَن ي بَدِّ  ه  َعلَى الَّذ  عَه  فَإ نََّما إ ثْم   ل يٌم(عَ بَْعَدَما َسم 

  (.181البقرة: )

 ( َونَ  ًلَ و َ  يَْكت م  يثاا(َّللاَّ  (.42النساء:) َحد 

 (ل وا  َوإ َذا  (.152األنعام: ) ق ْربَى(َولَْو َكاَن َذا ق ْلت ْم فَاْعد 

 ( َوا الشََّهاَدة ر  َوَمْن َوأَق يم  ن  ب اّللَّ  َواْليَْوم  اآْلخ  َّ  ذَل ك ْم ي وَعظ  ب ه  َمْن َكاَن ي ْؤم  ّلل 

َ يَْجعَلْ يَتَّق   ا َّللاَّ  (.2( )الطالق:لَه  َمْخَرجا

 ( مْ يَق ول وَن ْم َما لَْيَس ف ي ق ل وب ه  نَت ه   (11( )الفتح:ب أَْلس 

  :ك م بخير  )قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟أًل أ خب ر  لَّذي ا الشُّهداء 

،يأتي  قاَل  .(صحيح أبي داود) (أو يخب ر  بَشهادت ه  قبَل أن ي سألَها بَشهادت ه 

 .: الَّذي يخبر  بَشهادت ه  وًل يعلَم  ب ها الَّذي هَي لَه  أو يأتي ب ها اإلمامَ مال كٌ 

 كتمان الحق: آثار

ى انه وتعالأكبر الذنوب التي نهى عنها اإلساااالم، وهللا سااابح منكتمان الحق 

ونهى عن اتباع  بإظهار الحق والتصاااريح به، وأمر، أمر بأداء شاااهادة الحق

ن الحق، الااذي يؤدي إلى تغيير الشاااااااهااادة أو الهوى، وحااذر من العاادول ع

 .ضياع الحقوق

 ،إن الشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم في تحملها وأدائها، فال يحل كتمانها

ا يقيناا، وأنه مطابق و ا بما يشهد به علما ًل يحل أن يشهد إًل أن يكون عالما

ا، فال يحل أن يشهد بما ًل يعلم رار في إق معظي ردوإن للشهادة  .للواقع تماما

العدل وتثبيت أركانه، وتدعيم الحق وتدعيم بنيانه. والشهادة الحقة تودي في 

 ، وتدرأ كل نزاع وخالف.النهاية إلى المحبة

التحذير من هذا األمر العظيم، وتجنب ما في تحريم كتمان الحق  آثاروتظهر 

، ةوالتضليل، والخيانة، وضياع األمانضياع الحقوق، الظلم وينتج عنه من 

 وفقدان الثقة، ونشر الفوضى وعدم اًلستقرار في المجتمع.
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؛ شهادة الزور سلوك الجماعة هيعن من القواعد الناهية الثامنة القاعدة 

 .هاآثارو، ا، وأدلة النهي عنههاونبيِّن فيما يأتي مفهوم

 مفهوم شهادة الزور:

َن  سِّ  َي وح  حتى ي خيَّل إلى َمن يسمعه  في الظاهرالزور هو الكذب الذي قد س وِّ 

 .ي ْحَسب أنه صدقو ؛عليهأو يراه أنَّه خالف ما هو 

شهادة الزور: هي الشهادة بالكذب؛ ليتوصل بها إلى الباطل من إتالف نفس،  

وهي من أكبر الكبائر في  .أو أخذ ماٍل، أو تحليل حراٍم، أو تحريم حالل

 اإلسالم.

 أدلة تحريم شهادة الزور:

  َيَن )و وَر الَّذ  ا( )الفرقان: ًَل يَْشَهد وَن الزُّ َراما وا ك  وا ب اللَّْغو  َمرُّ  (.72َوإ َذا َمرُّ

 َن األَْوثَان  َواْجتَن ب وا  )فَاْجتَن ب وا ْجَس م  ور  الرِّ   (. 30)الحج:  (قَْوَل الزُّ

   َن اْلقَْول ْنَكراا م  ْم لَيَق ول وَن م  وراا )َوإ نَّه   .(2)المجادلة: (َوز 

 ( :أكباااار  س اااائ َل رسااااول هللا صاااالى هللا عليااااه وساااالم عاااان الكبااااائر فقااااال

 ، ، وقَتْاااال  الاااانَّْفس  ااااَدْين  وَشااااهادة  الكبااااائر  اإلشااااراك  باااااهلل ، وع قااااوق  الوال 

ور   ور  الزُّ  )صحيح البخاري(. (، أو وقَول  الزُّ

 :شاااهادة  الااازور  ياااا أيُّهاااا النااااس  عاااَدلْت ) وقاااال صااالى هللا علياااه وسااالم

 (.سنن الترمذي) (باهللإشراكاا 

 شهادة الزور: آثار

عينة للقضاااااة على  إن األصاااال في الشااااهادة أن تكون ساااانداا لجانب الحق، وم 

لذين تنحرف بهم أهواؤهم وشاااااااهواتهم؛  ناة ا عدل، والحكم على الج مة ال قا إ

لت الشااااااهادة  فيظلمون، أو يبغون، أو يأكلون أموال الناس بالباطل، فإذا تحوَّ

ت سااانداا للباطل، ومضاااللة للقضااااء، حتى يحكم بغير الحق عن وظيفتها فكان

استناداا إلى ما تضمنته من إثبات، فإنها تحمل حينئٍذ إثم جريمتين كبريين في 

ة األولى، الجريمة  تأديتها وظيفتها الطبيعيَّ آٍن واحد، الجريمة األولى: عدم 

م فيها الحقوق، وي ظلَم فيها الب   ان بها َرآء، وي ساااتَعالثانية: قيامها بجريمة ت هضاااَ

 .على اإلثم والبغي والعدوان
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 المجتمع: على شهادة الزور آثار من

 )ظلََم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته مالَه وعرضه، وروحه )أحياناا. 

 م هللا تعالى وعصمه من المال والدم والعرض  .أباح ما حرَّ

  لحقوق، أو ظلم بريء، أو تبرئة ظالماضياع. 

 من؛ إذ يجرؤ الناس على ارتكاب الجرائم، واقتراف تقويض أركان األ

 اآلثام؛ اتِّ كاًلا على وجود أولئك الفسقة العصاة اآلثمين المجرمين.

  ة الزور، فأخذه بشهادحقما ًل يستظلم الذي شهد له بأن ساق إليه، 

الن  مفوجبت له النار؛ مصداقاا لقوله صلى هللا عليه وسلم: ) ن جاء رج 

م ان  إلى رسول  هللا  صلَّى هللا  عليه  وسلََّم في مواريَث األنصار  يختَص 

َسْت، ليس بينَهما بيِّ نةٌ، فقال رسول  هللا  صلَّى هللا  عليه   بينَهما قد د ر 

، ولَعَلَّ بَْعَضك ْم أْن يَكوَن أْلَحَن )وسلََّم:  وَن إلَيَّ م  إنَّما أنا بََشٌر وإنَّك ْم تَْختَص 

ن بَْعٍض،  ت ه  م  جَّ ن َحقِّ  بح  ، فَمن قََضْيت  له م  ي علَى نَْحو  ما أْسَمع  فأْقض 

. َن النَّار  ْذه  فإنَّما أْقَطع  له ق ْطعَةا م  يه  شيئاا، فال يَأْخ   ي(.)صحيح البخار (أخ 
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 ؛فضول الكالم سلوك الجماعة هيعن من القواعد الناهية التاسعة القاعدة 

 النهي عنها. آثارو، ا، وأدلة النهي عنههاتي مفهومونبيِّن فيما يأ

 مفهوم فضول الكالم:

در يعني على ق فيكون الكالم فيمافضول الكالم هو الخوض فيما ًل يعني، 

، ولكلمتين، فالثانية فض رذ ك  ففإذا أمكن تأدية المطلوب بكلمة واحدة الحاجة، 

 أي فضل عن الحاجة.

أن رأس مال العبد أوقاته؛ ألولى إلى الفضول يرجع بالدرجة ا والنهي عن

ه ثواباا في ، ولم يدخر بفي الدنيا فإن صرفها فيما ًل يعنيه، ولم يع ْد عليه بنفع

 .الحسرة والندامة ضيَّع رأس ماله، وًل يجني يوم القيامة إًل فقداآلخرة 

باان القاايم رحمااه هللا: وأمااا فضااول الكااالم فإنهااا تفااتح للعبااد أبواباااا ويقااول ا

؛ فإمساااك فضااول الكااالم يسااد عنااه تلااك مااداخل للشاايطان ماان الشاار، كلهااا

  .األبواب كلها، وكم من حرٍب جرتها كلمة واحدة

ن ه، كما ي حَمد  وقد ي حمد الفضول  م  الطفل الصغير؛ ألنه ي حاول توسيَع َمدارك 

ن طالب العلم إذا أراد أن يَستزيد من العلم الذي يتعلَّمه، وي حمد من الوالي  م 

ف على أحوال الرعية، وي حمد من القاضي إذا أراد تَتبُّع خيوط   إذا أراد التعرُّ

  .جريمة ليعرف الجانَي والمجنيَّ عليه

 فضول الكالم: نالنهي عأدلة 

 ( ن نَّْجَواه ْم وٍف أَْو إ ْصالَحٍ ًلَّ َخْيَر ف ي َكث يٍر مِّ  إ ًلَّ َمْن أََمَر ب َصَدقٍَة أَْو َمْعر 

ا  ا( عَ بَْيَن النَّاس  َوَمن يَْفعَْل َذل َك اْبتَغَاء َمْرَضات  َّللاِّ  فََسْوَف ن ْؤت يه  أَْجرا يما ظ 

 (.114النساء: )

 ( ْْلٌم إ نَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلف َؤاَد ك لُّ أ ولَئ َك َكاَن َس َوًَل تَْقف  َما لَي لََك ب ه  ع 

(َعْنه    (.36اإلسراء: ) َمْسئ وًلا

 يَن آَمن ااااوا  )يَااااا  تَس ااااْؤك ْم(َعااااْن أَْشاااايَاَء إ ْن ت ْبااااَد لَك ااااْم ًَل تَْسااااأَل وا أَيَُّهااااا الَّااااذ 

 (.101المائدة: )

  :(ترك ه ما ًل يَْعنيهسااان  إساااالم  المرء  من ح  )قال صااالى هللا عليه وسااالم 

 (.سنن الترمذي)
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 فضول الكالم:عن  النهي أثار

اللسان هو العضلة التي يعبر بها اإلنسان عما بداخله، ولذا صيانة اللسان: 

. فهو من أهم الجوارح التي توصل صاحبها إما إلى النجاة وإما إلى الهلكة

نْ ) تعالى: ولذلك قال  (. وقال18 ق:) َعت يٌد(قَْوٍل إ ًلَّ لََدْيه  َرق يٌب  َما يَْلف ظ  م 

، فليَق ْل ) :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ن  باهلل  واليوم  اآلخر  َمن كان ي ؤم 

ا، أو ل يَْصم تْ  َكفَى ): وسلمصلى هللا عليه  وقال )صحيح البخاري( (خْيرا

عَ  َث بك لِّ  ما َسم  باا أْن ي َحدِّ   حيح مسلم(.)ص (بالَمْرء  َكذ 

تكلم المرء فيما ًل يحسااااااانه وًل يتقنه، مما ًل يعرف له قد يالتكلم فيما يفيد: 

تخصااااص فيه وًل سااااابق إلمام أو خبرة به، ولم يكن مطلوباا منه التحدث أو 

الوقت وتصدر المجالس  ضاعةإبداء الرأي فيه، وما ذلك إًل لطلب التسلي وإ

الخوض فيما ًل يجوز الخوض  وصرف األنظار إليه، وقد يخرج به ذلك إلى

فيه من أحاديث الفواحش والشااهوات ووصااف العورات، وقذف المحصاانات 

المؤمنات الغافالت، وبث الشاااااااائعات واألكاذيب واألخبار المفتريات، وكل 

ذلك مما ًل يصااااح تتبعه، وًل الخوض فيه، وًل اًلسااااتناد إليه، وًل اًلغترار 

 .به، وًل العمل بمقتضاه

وَمن عبَد هللا على استحضار قربه من ربه أو قرب  يعنيه: ماًل المرءترك 

ربه منه، فقد حسن إسالمه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما ًل يعنيه في اإلسالم، 

واشتغل بما يعنيه من صحة اعتقاد وكمال إيمان وصالح عمل، وطلب ما هو 

س عكمن ضرورات معاشه، ًل قيام لحياته بدونه من ألوان المباحات، وعلى ال

من ذلك، َمن أضاع نفائس األوقات فيما لم ت خلَق له باشتغاله بما ًل يعنيه، 

فانصرف به عما ينفعه ويرتفع بمقامه ويبلغ به صحيح الغايات وشريف 

 .المقاصد وكريم المنازل، فخسر هنالك خسراناا مبيناا

لوم، وترك تعلُّم ما ًل يهم في الع: من اشتغال المرء بما ًل يعنيهوتعلم ما يفيد: 

األهم منها مما فيه صالح قلبه، وتزكية نفسه، ونفع إخوانه، ورفع شأن وطنه 

ا عدم حفظ اللسان عن لغو الكالم، وعن تتبع ما ًل يهم وًل  وأمته، ومنه أيضا

ينفع تتبعه من أخبار الناس وأحوالهم وأموالهم ومقدار إنفاقهم وادخارهم، ومن 

الهم وأعمالهم داخل دورهم وبين أهليهم إحصاء ذلك عليهم، والتنقيب عن أقو

وأوًلدهم، بغير غرٍض شرعي، سوى الكشف عما ًل يعني من خاص أمورهم 

 .أحوالهموخفيِّ  
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سلوك الجماعة هي الغضب؛ ونبيِّن عن القاعدة العاشرة من القواعد الناهية 

 .هاآثار، وا، وأدلة النهي عنههايأتي مفهومفيما 

 مفهوم الغضب:

لها على الرغبة في البطش واًلنتقام الغضاااااااب  .هو: ثَوَران في النفس، يَحم 

 .الغضب عدو العقل، وهو له كالذئب للشاة قلَّ ما يتمكن منه إًل اغتالهو

كلية بال الغضب أحد بل ترك االغضب من الصفات التي ندر أن يسلم منهو

ماته،  وهوغضب محمود . فهناك صفة نقص ًل كمال ر  ولم ما كان هلل ول ح 

يكن للنفس فيه نصيب؛ فالمؤمن يغضب إذا انتهكت حرمات هللا، واعتدي 

 را،وسوما أكثر ما تنتهك محارم هللا تعالى في هذا الزمان علنا  .على حقوقه

فكثير من وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة ًل همَّ لها سوى نشر 

 لمنكر،اوتزيين  لشبهات،اوبث  الفاحشة،وإشاعة  الفضيلة،ومحاربة  الرذيلة،

واًلستهزاء بالدين وشعائره فهذا كله مما يوجب الغضب  المعروف،وإنكار 

الغضب لما يحدث للمسلمين من سفك . ومن الغضب المحمود تعالىهلل 

 حق.وتدمير للبلدان بال  لألموال،واستباحة  لألعراض،وانتهاك  للدماء،

 لم-لنا في أمورنا كلها  القدوة واألسوة وهو-ونبينا صلى هللا عليه وسلم 

يغضْب لنفسه قط، ولم يضع للدنيا في خاطره شيئاا يساوم فيه الناس 

وي حاكمهم، وإنما كان غضبه إذا تجاوز أحد حداا من حدود هللا أو تعدى إنسان 

 .على حرمة هلل

فهو ما كان في غير الحق ولغير هللا، وإنما انتقاما  ؛ذمومالغضاااااااب المأما 

للنفس في أمور تافهة وحظوظ دنيوية زائلة، مما تترتب عليه نتائج خطيرة 

ومفاسد عظيمة، على اإلنسان ذاته وعلى أسرته وعلى مجتمعه، وهو الذي 

حذرنا منه الرساااااااول األمين صااااااالى هللا عليه وسااااااالم في أحاديث كثيرة، 

 .دةومناسبات ع

والغضااااب في غير الحق مفتاح كل شاااار، مفتاح للقتل، والنزاع والشااااقاق، 

والطالق، والظلم بجميع أنواعااااه؛ ظلم للزوجااااة، وظلم لألبناااااء، وظلم 

 للوالدين، وظلم لألقارب، وظلم للمستخدمين، وظلم للناس أجمعين.
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 وللغضب أحوال ثالثة:

 ينه أ ْرضه أو ماله، حال اًلعتدال، بأن يغضب ليدافع عن نفسه أو د  و ع 

ت األرض بانتشار الفوضى وتقويض نظام المجتمع، دولوًل ذلك لفس

شيد  .لكن غضبه هذا ينبغي أن يكون مقترناا بالحكمة والمعرفة والعقل الرَّ

  ْلم بالكليَّة،  يزيدأن الغضب عن اًلعتدال، بأن يضعف اإلنسان أو يفقد الح 

 .علَّقت بانتهاك حرمات هللاوهذه الحال مذمومةٌ شرعاا، ًل سيَّما إن ت

  ين، وربَّما جرَّ صاحبه إلى ارتكاب أن يطغى الغضب على العقل والدِّ 

 .جرائم كبيرة، وموبقات كثيرة

 أدلة النهي عن الغضب:

  َين ثْم   َكبَائ رَ  يَْجتَن ب ونَ  )َوالَّذ  شَ  اإْل  ب وا َما َوإ َذا َواْلفََواح  ونَ  ه مْ  َغض  ( يَْغف ر 

 (.37)الشورى:

 ى أبو هريرة رضي أن رجالا قال: يا رسول هللا مرني بعمل وأقلل، رو

  )صحيح البخاري(. (ًل تغَضبْ قال: )

 ( :إنَّما وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، َرَعة  يد  بالصُّ ليَس الشَّد 

ْنَد ا يد  الذي يَْمل ك  نَْفَسه  ع   )صحيح البخاري(. (لغََضب  الشَّد 

   الغضب: آثار

 :ه أو تسكينهطرق عالجبعض  نبيِّن للغضبثار الخطيرة آلل نظراا 

 اقال تعالى  :اًلستعاذة باهلل من الشيطان َن الشَّْيَطان  نَْزغٌ  )َوإ مَّ  يَْنَزَغنََّك م 

يع  اْلعَل يم ( )فصلت: ْذ ب اّللَّ  إ نَّه  ه َو السَّم   .(36فَاْستَع 

  :غضاابإذا ) :هللا عليه وآله وساالم هللا صاالىرسااول  قالتغيير الحال 

عْ  فْليَْجل ْس،أحد كم وهو قائٌم   (فإن ذهب عنه الغضااااااب  وإًل فليضااااااطج 

 (.سنن أبي داود)

 ألن الغاضاااب ًل  ؛الساااكوت وضااابط اللساااان عن الكالم أثناء الغضاااب

مه،  قب كال مل في عوا تأ ما يقول، وًل ي يدري  ته، ًل  ما يتحكم في كل

عليه الصااالة  فالسااكوت أساالم له من الكالم حتى يهدأ غضاابه. لذا قال

روا وإذا )والسااالم:  روا وًل ت عسااِّ  بعلِّ موا ويسااِّ   (أحد كم فليسااك تْ  غضاا 

  (.مسند أحمد)
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  قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه هللا تعالى " ومن األمور النافعة

األقوال السيئة ًل تضرك بل أن تعلم أن أذية الناس لك وخصوصا في 

وسااوغت لها أن تملك  ،بها تضاارهم إًل إن أشااغلت نفسااك في اًلهتمام

 اًل،بفإن أنت لم تصنع لها  ضرتهم،فعند ذلك تضرك كما  مشاعرك،

 ."لم تضرك شيئا

 ينَ  :والفااااوز بماااا عنااااده قااااال تعااااالى ،الظفااار بمحبااااة هللا تعااااالى  )الَّااااذ 

يَن اْلغَااااْيَظ َواْلعَاااااف يَن َعاااان   م  اء  َواْلَكاااااظ  اااارَّ اء  َوالضَّ اااارَّ ي ْنف ق ااااوَن ف ااااي السَّ

اااااااان يَن( )آل عمااااااااران:النَّاااااااااس   ْحس  اااااااابُّ اْلم  ومرتبااااااااة ( 134َوَّللاَّ  ي ح 

 مراتب الدين.أعلى اإلحسان هي 

 يَن آَمن اااوا َوتَْطَمااائ نُّ ) :قاااال تعاااالى ،اإلكثاااار مااان ذكااار هللا تعاااالى الَّاااذ 

( )الرعاااد: ْكر  َّللاَّ  تَْطَمااائ نُّ اْلق ل اااوب  ْكر  َّللاَّ  أًَل ب اااذ  ْم ب اااذ  فمااان  (28ق ل اااوب ه 

بااذكر هللا تعااالى كااان أبعااد مااا يكااون عاان الغضااب قااال  اطماائن قلبااه

َواْذك ااااْر َربَّااااَك إ َذا فااااي قولااااه تعااااالى )-رحمااااه هللا تعااااالى -عكرمااااة 

يَت(   " إذا غضبت ".   (24)الكهف:نَس 

  :فكثير الغضااب تجده مصااابا بأمراض كثيرة النظر في نتائج الغضااب

 كالسااااااكري والضااااااغط والقولون العصاااااابي وغيرها مما يعرفها أهل

اًلختصاااص، كما أنه بسااببه تصاادر من الغاضااب تصاارفات قولية أو 

 فعلية يندم عليها بعد ذهاب الغضب. 

  :تااااذكر قولااااه صاااالى هللا أن تعلاااام أن القااااوة فااااي كظاااام الغاااايظ ورده

ااااك  علياااه وساااالم: ) يد  الااااذي يَْمل  ااااد  ، إنَّمااااا الشَّ اااَرَعة  يد  بالصُّ ااااد  لاااايَس الشَّ

ْنَد الغََضب    ري(.)صحيح البخا (نَْفَسه  ع 

 من شااااااهد غاضااااابا أن ينصاااااحه،  فعلى :قبول النصااااايحة والعمل بها

 ويذكره فضل الحلم، وكتم الغيظ، وعلى المنصوح قبول  ذلك.

  :سابق ضب ال ستحضر كل واحد منا قبل أن أخذ الدروس من الغ فلو ا

ي نفذ غضاابه الحاضاار ثمرةَ غضااٍب سااابٍق ندم عليه بعد إنفاذه لما أقدم 

ه األمارة بالساااااوء مرة ثانية، فمنع الغضاااااب على ما تمليه عليه نفسااااا

 أسهل من إصالح ما يفسده. 

  فتركه إغالق معرفة أن المعاصااااي كلها تتولد من الغضااااب والشااااهوة

 .لباب من أبواب العصيان
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 ثالثا: القواعد األخالقية لسلوك املدير
لحقيقة النفس اإلنساااااااانية.  هيعتمد سااااااالوك المدير بالدرجة األولى على فهم

الماادير في جميع  كبيرة لنجاااحالمهااارات السااااااالوكيااة، ذات أهميااة عتبر ت  و

 المستويات اإلدارية.

المدير متطلبات الشخصية الناضجة من  يوتتطلب هذه المهارات أن يراع

فيعمل على أن تكون الوظيفة غنية بالخبرات المتعددة في مجال  ،العاملين معه

ى هبهم. كما يجب علموا العاملين وينميالتخصص، حتى يستفيد من قدرات 

المدير في ممارساته القيادية أن يشرك العاملين معه في صنع القرارات 

ليتجنب سلبيتهم، ويشاورهم في األمور ليستفيد من قدراتهم وخبراتهم، 

ويتجنب تنصلهم من المسئولية، ويعطيهم القدوة الحسنة لتنمية الرقابة الذاتية 

التي تؤدى إلى رضاهم عن عملهم، في نفوسهم. ويأخذ في اعتباره العوامل 

ويكون ذلك ابتغاء مرضاة َّللاِّ سبحانه  ،وتلك التي تؤدى إلى عدم رضاهم

 وتعالى، ويقودهم لجعل رضا هللا هو غايتهم بعد أن يصبح ذلك غايته هو.

والمدير المسلم ًل يعرف السلطة المطلقة، وًل القيادة المتراخية غير المبالية، 

ة على الشورى ملتزمة بكل ما جاء في األخالق بل قيادته سوية قائم

مع ما  ببما يتناساإلسالمية. ويستفيد المدير المسلم من نتاج العقل البشري 

جاء في كتاب هللا وسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم، فيأخذ بالخطوات 

 ؤدي إلىتويسأل نفسه كل األسئلة التي  ،المنطقية في تحليل وصنع القرارات

 يد فعال.صنع قرار ج

 قفتتووالمدير المسلم ًل يقيم عالقات مع الناس من منظور مادي بحت. فال 

جاء في الكثير من النماذج  كما-هذه العالقات على ما يتوقع من عائد مادي 

يميز المدير بين العالقات التي تقتضيها األخوة  بل-المديرالغربية لسلوك 

ي ة خاصة، والعالقات الفنية التاإلنسانية بصفة عامة واألخوة اإلسالمية بصف

تقتضيها طبيعة العمل فال يكون اًلهتمام بالناس على حساب العمل وًل 

اًلهتمام بالعمل على حساب الناس. فاًلهتمام بالناس أمر ثابت تقتضيه األخوة 

اإلنسانية، واًلهتمام بالعمل أمر تقتضيه أمانة العمل. فطبيعة العمل هي التي 

راف على الجوانب الفنية، ولذلك ليس هناك نمط إداري تحدد التدخل واإلش

واحد يصلح لجميع األعمال بل ًلبد من التمييز بين طبيعة األعمال ومستوياتها 

 متغيرات الموقف.بين اإلدارية في التنظيم و
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والمدير المسلم معلم وداعية وقدوة حسنة، يحرص على استقرار العمل 

بما يحقق ذواتهم ويوصلهم إلى نيل رضا  واستقرار العاملين ويربطهم بالعمل

هللا سبحانه وتعالى. وعدة المدير في ذلك التمسك باألخالق اإلسالمية بجانب 

س والتمسك بهذه األخالق ًل يؤس .خبراته، ومهاراته الفنية والعقلية والسلوكية

في المجتمع اإلسالمي بالتعاليم المرسلة، أو األوامر والنواهي المجردة، 

يقول ومستمرة. وخالق اإلسالمية في النفوس يحتاج إلى تربية جادة فغرس األ

ولن تصلح تربية إًل إذا اعتمدت على األسوة " هللا الغزالي رحمهالشيخ 

ا. وإنما يتوقع  الحسنة، فالرجل السيئ ًل يترك في نفس من حوله أثراا طيبا

له، نباألثر الطيب ممن تمتد العيون إلى شخصه، فيروعها أدبه ويسبيها 

خالله، وتمشى بالمحبة الخالصة في  من-المخلص  باإلعجاب-وتقتبس 

 ". آثاره

التي يجب أن يتماسك بها المدير كل القواعد التي  القواعد األخالقيةتتضمن 

للقواعد  مجموعةذكرت في سلوك األفراد وسلوك الجماعات، ويضاف إليها 

 خرى للقواعد الناهية. أاآلمرة و
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 المديرلسلوك  اآلمرةالقواعد جموعة السادسة: الم

ك المدير من عشرة قواعد تضاف إلى القواعد ومرة لسلتتكون القواعد اآل

 والقواعد العشرة هي: الخمسين السابقة.

 

 :أمورثالثة على كل قاعدة  تركزو

 .المفهوم العام للقاعدة 

  الدليل الشرعي لوجوب القاعدة؛ حيث يتم عرض نماذج من األدلة

 وليس حصراا لها.

 .ثمار القاعدة 
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تي فيما يأاألولى من القواعد اآلمرة لسلوك المدير هي العدل؛ ونبيِّن  القاعدة

 .ثمارهامفهومها، وأدلة األمر بها، و

 مفهوم العدل:

 يرتبط مفهوم العدل بمفهومات القسط واإلنصاف والمساواة: 

استعمال األمور في مواضعها، وأوقاتها، ووجوهها، ومقاديرها، : هو فالعدل

ا والعَدل   .من غير سرف، وًل تقصير، وًل تقديم، وًل تأخير ت قاَمة هو اًلسأيضا

ا.ع ا هو َمحظوٌر دينا  لى طريق  الَحق ِّ باًلجت ناب عمَّ

 ، ل ه  على الفضاااااااائ ل  ِّب  صااااااااحبها وتَحم  ومن الَعدل  الَعداَلة ، وهَي َملَكةٌ تؤد 

، والتَّوسُّط  من غير  إفراٍط وًل تَفريٍط وًل اجحاٍف وًل تَفضيل   .واًلستقامة 

 .قسطاا، والميزان قسطاا هو العدل البيِّ ن الظاهر، ومنه سمي المكياللقسط: او

  .إعطاء النصف، والعدل يكون في ذلك وفي غيرههو اإلنصاف: و

لقول ا فال يصحهي التسوية بين شيئين وقد ًل تكون من العدل. والمساوة: 

ليس مثالا ف ،بين شيئينالتفريق قد تقتضي الحكمة  ، ألنبأن العدل هو المساواة

-تعالىوسبحانه -هللا  ألني كل شيء؛ التسوية بين المرأة والرجل فمن العدل 

 .والواجبات المرأة والرجل وجعل لكل منهما ما يناسبه من الحقوق فطر

بأنه: "ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب  العدل-هللارحمه -ابن القيم  عرف

 .لمعرفة وجه الصواب"

 أدلة وجوب العدل:

 (  ر َ يَأْم  ْحَسان  ب اْلعَْدل   إ نَّ َّللاَّ ي اْلق ْربَى َويَْنَهى َعن  اْلفَْحَشاء   َواإْل  َوإ يتَاء  ذ 

ونَ  ظ ك ْم لَعَلَّك ْم تََذكَّر  ْنَكر  َواْلبَْغي  يَع   .(90النحل:) (َواْلم 

 ( يَن ام  يَن آَمن وا ك ون وا قَوَّ ط  يَا أَيَُّها الَّذ  ك ْم  ب اْلق سااْ َّ  َولَْو َعلَى أَْنف ساا  َهَداَء ّلل  شاا 

َدْين   َّب ع وا  أَو  اْلَوال  َما فاََل تَت ا َفاّللَّ  أَْولَى ب ه  ا أَْو فَق يرا يًّ َواأْلَْقَرب يَن إ ْن يَك ْن َغن 

ا تَْعَمل وَن  اَن ب مااَ َ كااَ إ نَّ َّللاَّ وا فااَ ضااااااا  وا أَْو ت ْعر  ل وا َوإ ْن تَْلو  د  اْلَهَوى أَْن تَعااْ

ا  .(135النساء:) (َخب يرا

 ( ل واَوإ َذا ق ْلت ْم  (.152األنعام: ) (َكاَن َذا ق ْربَىَٰ َولَْو  فَاْعد 

 (  ةٌ يَْهد وَن ب اْلَحقِّ  َوب ه ْن َخلَْقنَا أ مَّ مَّ ل ونَ َوم   .(181األعراف:) (يَْعد 
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 ( َّب ْع أَْهَواَءه ْم َوق ْل آَمْنت  ب َما أَْنَزَل ْرَت َوًَل تَت تَق ْم َكَما أ م  َذل َك فَاْدع  َواسااااْ فَل 

رْ  تاَااٍب َوأ م  ْن ك  لَ ت  َّللاَّ  م  د  َعااْ ا َولَك ْم  أل  ال نااَ ا أَْعمااَ ا َوَربُّك ْم لَنااَ بَْينَك م  َّللاَّ  َربُّنااَ

ه   يااااْ ا َوإ لااَ نااااَ نااَ يااْ ع  بااَ مااَ جااْ م  َّللاَّ  يااَ كاا  نااَ يااْ ا َوبااَ نااااَ نااَ يااْ ةَ بااَ جااااَّ ْم ًَل حاا  كاا  الاا  مااااَ  أَعااْ

ير    .(15الشورى:) (اْلَمص 

  ( َيَزان َع اْلم  َماَء َرفَعََها َوَوضااااااَ يَزان  أًَلَّ تَْطغَوْ  ،َوالسااااااَّ وا  ،ا ف ي اْلم  َوأَق يم 

يَزانَ ب اْلق ْسط  اْلَوْزَن  وا اْلم  ر   .(9-7الرحمن: ) (َوًَل ت ْخس 

  (  يَق وَم النَّاس يَزاَن ل  تَاَب َواْلم  م  اْلك  س لَنَا ب اْلبَيِّ نَات  َوأَْنَزْلنَا َمعَه  لَقَْد أَْرَسْلنَا ر 

 (.25 الحديد:) (ب اْلق ْسط  

 ينَ إنَّ ه وساااالم: )قااااال صاااالى هللا علياااا ااااط  ْقس  ْنااااَد هللا  علَااااى َمناااااب َر  الم  ع 

يَن  اايٌن، الَّااذ  ْلتااا يََدْيااه  يَم  ، وك  ْحَمن  عاازَّ وجاالَّ ااين  الاارَّ اان ن ااوٍر، عاان يَم  م 

ل ونَ  ْم وما ولوا يَْعد  ْم وأَْهل يه  ه  ْكم    )صحيح مسلم(. (في ح 

  م  وسلم: )قال رسول هللا صلى هللا عليه لُّه  لِّ ه  َّللاَّ  تَعَالَى في ظ  َسْبعَةٌ ي ظ 

لُّه :  لَّ إًلَّ ظ  ٌل قَْلب ه  إَماٌم َعْدلٌ يَوَم ًل ظ  بَاَدة  َّللاَّ ، وَرج  ، وَشاب  نََشأَ في ع 

قَا عليه،  اَلن  تََحابَّا في َّللاَّ ، اْجتَمعا عليه وتَفَرَّ ، وَرج  د  عَلٌَّق في الَمَساج  م 

ٌ ذَات  َمْنص   ٌل َدَعتْه  اْمَرأَة ٌل وَرج  َ، وَرج  ٍب وَجَماٍل فَقاَل: إنِّ ي أََخاف  َّللاَّ

ٌل َذَكَر  ين ه ، وَرج  َمال ه  ما ت ْنف ق  يَم  تََصدََّق بَصَدقٍَة فأْخَفاَها حتَّى ًل تَْعلََم ش 

ياا، فَفَاَضْت َعْينَاه   َ َخال   )صحيح البخاري(. (َّللاَّ

 العدل: ثمار

وجعلها من مقومات الحياة  ،سااااالماإلالعدل من القيم اإلنسااااانية التي جاء بها 

وهو قيمة مطلقة ًل  .وغيرهاالفردية واألسااااارية واًلجتماعية والساااااياساااااية 

 ،ورفي الفكر والتصاااا ،فالعدل يشاااامل الساااالوك اإلنساااااني كله ،التقييديدخلها 

 ،مع المؤيدين والمعارضااين ،مع المساالمين وغير المساالمين ،والقول والعمل

 ،وقيمة حضااارية ،وضاارورة إنسااانية ،ةوفريضااة شاارعي، فهو ساانة ربانية

وبه تصاااااالح جميع  ،وتسااااااعد به الشااااااعوب واألمم ،عليه تقوم الحضااااااارات

ا قا ا مطل نا عن ضااااااااده ،األعمال. ولذلك أمرنا هللا تعالى به أمرا فقال  ،ونها

ي اْلق ْربَىَٰ َويَْنَهىَٰ : )تعالى ْحَسان  َوإ يتَاء  ذ  ر  ب اْلعَْدل  َواإْل  َ يَأْم  ْحَشاء  َعن  اْلفَ إ نَّ َّللاَّ

ونَ  ظ ك ْم لَعَلَّك ْم تََذكَّر  نَكر  َواْلبَْغي  يَع    .(90النحل:) (َواْلم 

مات العَدل في اإلسالم أنِّه  ًل عاطفةٌ فيه؛ فال يتأثَّر بماٍل أو عرٍق أو و ن س  م 

ن   ن على نََسب، وفي التَّاريخ  اإلسالمي ِّ أمثلةٌ ت بره  فة  وش مول ها؛ وم  ِّ دَق الص  ص 
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ثة  المرأة  المخزوميَّة  التي َسرقَت في َعهد  َرسول  هللا  عليه  الصَّالة  ذلَك حاد 

ا َكلََّمه   ها إلى أساَمةَ بن زيٍد يَستشف عونَه، قال ع روة : فلمَّ ع قوم  والسَّالم، فَفَز 

ني في ِّم  ن َوجه  رسول  هللا  صلَّ هللا  عليه  وسلََّم، فقال: )أتكل  ٍدِّ ح أسامة  فيها تَلوَّ

ا كان العَشيُّ قاَم  من حدود  هللا ؟(. قال أسامة: استغف ْر لي يا رسوَل هللا ، فلمَّ

ا بَعد ، فإنَّما أهلََك  ا، فأَثنى على هللا  ب ما هو أهله، ثم قال: )أمَّ رسول  هللا  خطيبا

م الشَّريف  تركوه ، وإذا َسَرق فيهم ا ضَّعيف  لالنَّاس قبلَكم أنَّهم كانوا إذا َسَرَق فيه 

مةَ بنت محمد سرقْت  أقاموا عليه  الحدَّ، والذي نفس  محمٍد بيده، لو أنَّ فاط 

لقطعت  يَدها(. ثم أَمر رسول  هللا  صلَّى هللا  عليه  وسلََّم بتلك المرأة  فق طعت 

َجت. قالت عائشة : فكانت تأتي بعد ذلَك،  يد ها، فََحس نت توبت ها بعد ذلك وتزوِّ

 )صحيح البخاري(. إلى رسول  هللا  صلَّى هللا  عليه  وسلََّم(فأرفَع حاَجتها 

وكما قيل: " إن هللا يقيم الدولة الكافرة مع العدل، ويهلك الدولة المسلمة مع 

 .الظلم "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



149 
 

أتي ؛ ونبيِّن فيما يالشورىمن القواعد اآلمرة لسلوك المدير هي  لثانيةالقاعدة ا

 .ثمارهااألمر بها، و مفهومها، وأدلة

 :الشورىمفهوم 

أي وتقليبه، أْي طلب الرأي من أهل اًلختصاص،  الشورى هي استخراج الرِّ

ائب، عن طريق تبادل اآلراء في  طالةوإ أي الصااِّ النِّظر فيه للوصااول إلى الرِّ

أي ي ناساااااااب  الح منها، والتِّأكِّد من أنِّ هذا الرِّ أمر من األمور؛ لمعرفة الصاااااااِّ

   .حالال

لزمة هي أم ًل؟ااختلف  وقد مال معظمهم إلى  لعلماء في نتيجة الشورى، أم 

وباستعراض األحداث التي مرت وتمت بشأنها الشورى في أيام . أنها ملزمة

الراشدين نرى أن الشورى ذات  والخلفاء-وسلمصلى هللا عليه وآله -النبي 

المسألة  بطبيعة تنويرية وتبصيرية لإلمام، وأنها تعينه على تبيِّن جميع جوان

من أجل الوصول إلى اتخاذ القرار المناسب بشأنها. وليس من الضرورة أن 

 .يكون القرار المتخذ هو ما اقترحه المستشارون

 وتدل النصوص الواردة في الكتاب والسنة عن الشورى على اآلتي:

  إنِّ الشورى مبدأ إسالمي عام ًل يختصِّ فقط في المجال السياسي بل حتى

 سرية واًلجتماعية.في الحياة اًل

  إنِّ للشورى مجاًلن، األول: مشورة الحاكم المسلم للمسلمين في األمور

المتعلقة بهم، والثاني: مشورة المسلمين فيما بينهم على إدارة شؤونهم، 

 فهي دعوة الطرفين إلى الشورى، طرف الحاكم وطرف الرعية.

 ون األحكام مبدأ التشااااااور قائم في األمور المتعلقة بشاااااؤون المسااااالمين د

 الشرعية التي ورد فيها النص.

 أدلة وجوب الشورى:

 ( ْن َحْول َك ْم َولَْو ك ْنَت فَظًّا َغل يَظ اْلقَْلب  ًَلْنفَضُّوا م  ْنَت لَه  َن َّللاَّ  ل  فَب َما َرْحَمٍة م 

ْم  ْم َواْستَْغف ْر لَه  ْره ْم ف ي اأْلَْمر  فَاْعف  َعْنه   كَّْل َعلَى َّللاَّ  فَإ َذا َعَزْمَت فَتَوَ َوَشاو 

ل ينَ  تََوكِّ  بُّ اْلم  َ ي ح   (.159( )آل عمران:إ نَّ َّللاَّ

 ( َاَلة وا الصَّ ْم َوأَقَام  يَن اْستََجاب وا ل َربِّ ه  ْم َوالَّذ  ه ْم ش وَرى بَْينَه  ا َوأَْمر  مَّ َوم 

 (.38( )الشورى:َرَزْقنَاه ْم ي ْنف ق ونَ 
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 ( َْعَن أَْوًَلد اَعةَ َواْلَوال َدات  ي ْرضاااا  ضااااَ لَْين  ل َمْن أََراَد أَْن ي ت مَّ الرَّ ه نَّ َحْولَْين  َكام 

عََها  سااْ وف  ًَل ت َكلَّف  نَْفٌس إ ًلَّ و  َوت ه نَّ ب اْلَمْعر  سااْ ْزق ه نَّ َوك  َوَعلَى اْلَمْول ود  لَه  ر 

ه  َوَعلَى اْلوَ  َها َوًَل َمْول وٌد َله  ب َوَلد  َدةٌ ب َوَلد  ارَّ َوال  َك َفإ ْن ًَل ت ضاااااااَ ْثل  َذل  ث  م  ار 

َما  ْنه  اًلا َعْن تََراٍض م  رٍ أََراَدا ف صااااَ او  َما َوإ ْن أََرْدت ْم أَْن  َوتَشااااَ نَاَح َعلَْيه  فاََل ج 

وف  َواتَّق وا  لَّْمت ْم َما آتَْيت ْم ب اْلَمْعر  نَاَح َعلَْيك ْم إ َذا سااَ ع وا أَْوًَلَدك ْم فاََل ج  تَْرضاا  تَسااْ

َ َواْعلَ  يرَّللاَّ َ ب َما تَْعَمل وَن بَص  وا أَنَّ َّللاَّ  (.233( )البقرة:م 

 ؤتمنٌ ): قال صلى هللا عليه وسلم  (.سنن الترمذي) (الم ستشار  م 

 :الشورى ثمار

ان وهو الذي ك بالمشاورة-والسالمعليه الصالة -هللا تعالى نبيه الكريم  أمر

إلى هذا المبدأ، الوحي يسدده، غير أن الحكمة من ذلك هي إرشاد المسلمين 

ا بها فمن باب أولى أن يكون غير المعصومين  فإذا كان النبي المعصوم مأمورا

 .ملزمين بها في إدارة شؤونهم العامة والخاصة

ظن ًلكما ي ،عقل ونبلهالحوال دليل على كمال األق الشورى في معظم يطبوت

يتهم  بل ،فالعاقل ًل يكتفي برأيه ،البعض أنه ضعفا وعدم استطاعة تصرف

عنها ذا العقل الراجح  ىستغنًلكان يستغني عن الشورى أحد  إذ لو ،عقله

 .والقول الصائب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 الشورى للفرد والمجتمع ما يأتي: ثمارومن 

 ل مسؤوليِّةفي  المسؤولمع  المشاركةمفهوم  ترسيخ  صنع القرار، وتحمِّ

أي األصلح واألصوب  .البحث عن الرِّ

 الشِّعور باًلنتماء وزيادة، بين األفراد والمسؤول التالحم القوي إيجاد.  

 ا ي قلِّل من عملِّيِّة الخوف والتِّوتِّر،  فعلعلى  اًلطمئنان تحقيق الصِّواب، ممِّ

 وي ساعد على إنجاح مبدأ الشِّورى واًللتزام به. 

  الشِّورى عامل من عوامل إنضاج الفكر والرأي العام، حيث تسهم في

أي  شيد الذِّي ي ساعد على تكوين الرِّ  ستقرار، والقضاء على السِّلبيِّةاًلالرِّ

باًلة التي  م  جتمع. بين كثير من أفراد  تنتشروالالِّ  الم 

  ورى  ثمارومن ؤدِّي إلى النِّجاة ي مما ؛من القرارات الخاطئة الحمايةالشااااِّ

أي العام.  من المصائب مع الحفاظ على رضا الرِّ
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يما ونبيِّن ف ؛نشر العلممن القواعد اآلمرة لسلوك المدير هي  الثالثةالقاعدة 

 .ثمارهايأتي مفهومها، وأدلة األمر بها، و

 مفهوم نشر العلم:

  ه للناس؛ والعلم الذي يجب نشره هو:وبيانالعلم نشر العلم يتضمن بالغ 

  يجب نشره وًل يجوزف؛ مع وسائله التي تعين على إدراكهكل علم ديني 

 كتمانه.

  كالطب والزراعة  حياتها،وتتوقف عليه  ،األمةعلم دنيوي تحتاجه كل

وتدخل هذه العلوم في  ونحوها، والعلوم التقنية والعسكرية والصناعة

م، لمن يرتفع بهم اإلث نشرهاالكفايات من العلوم يجب و. فروض الكفاية

هذه العلوم لمن  نشروًل يجب في غيرهم، ومع هذا فيبقى أن األفضل هو 

 .بها، من باب اإلحسان إلى الخلق والتيسير عليهم ومحبة الخير لهم ينتفع

 أدلة وجب نشر العلم:

 ( يَن اااونَ إ نَّ الَّاااذ  اااَن  يَْكت م  اااَدى َماااا أَْنَزْلنَاااا م  اااْن بَْعاااد  َماااا بَيَّنَّااااه  اْلبَيِّ نَاااات  َواْله  م 

م   م  َّللاَّ  َويَْلعَاااان ه  تَاااااب  أ ولَئ ااااَك يَْلعَاااان ه  ن ااااوَن، ل لنَّاااااس  ف ااااي اْلك  ع  يَن  إ ًلَّ  الالَّ الَّااااذ 

اب   ْم َوأَنَاااا التَّاااوَّ وا َوبَيَّن اااوا فَأ ولَئ اااَك أَت اااوب  َعلَاااْيه  يم (تَااااب وا َوأَْصااالَح  ح   الااارَّ

 (.160، 159البقرة: )

 ( يَن ونَ إ نَّ الَّذ  تَاب   َما يَْكت م  َن الك  ًّ قَل يالا أ ْولَ أَنَزَل َّللاَّ  م  وَن ب ه  ثََمنا َك َما ئ  َويَْشتَر 

ْم  ْم َولَه  يه  م  َّللاَّ  يَْوَم الق يَاَمة  َوًلَ ي َزكِّ  ه  ْم إ ًلَّ النَّاَر َوًلَ ي َكلِّ م  يَأْك ل وَن ف ي ب ط ون ه 

 (.174لبقرة: ) َعَذاٌب أَل يمٌ 

 ( تَااااَب يَن أ وت اااوا الك  يثَااااَق الَّاااذ  ونَاااه  ل لنَّااااس  َوًلَ تَْكت   لَت بَيِّ ن نَّاااه  َوإ ْذ أََخاااَذ َّللاَّ  م  م 

ااايالا فَب ااائَْس َماااا  ًّ قَل  ْم َواْشاااتََرْوا ب اااه  ثََمناااا ه  اااور  وَن(فَنَبَاااذ وه  َوَراَء ظ ه   يَْشاااتَر 

 (.187آل عمران: )

 (  س ااول ااْغ يَااا أَيَُّهااا الرَّ بِّ ااَك َوإ ن لَّااْم تَْفعَااْل فََمااا بَلَّْغااَت بَلِّ  اان رَّ َل إ لَْيااَك م  َمااا أ نااز 

كَ  اااام  َسااااالَتَه  َوَّللاَّ  يَْعص  ي القَااااْوَم  ر  َ ًلَ يَْهااااد  ااااَن النَّاااااس  إ نَّ َّللاَّ يَن(م   الَكاااااف ر 

 (.67المائدة: )

 ( يَن ي الَّذ  ونَ ق ْل َهْل يَْستَو  ونَ  يَْعلَم  يَن ًلَ يَْعلَم   (.9الزمر: ) (َوالَّذ 

 ( ْدن ي بِّ  ز  ا َوق ل رَّ ْلما  (114طه: ) (ع 
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 (  ه بَاد  ْن ع  َ م   (.28فاطر: ) (الع لََماء  إ نََّما يَْخَشى َّللاَّ

  ( يَن أ وت ااااااوا اااااانك ْم َوالَّااااااذ  يَن آَمن ااااااوا م  ْلاااااامَ يَْرفَااااااع  َّللاَّ  الَّااااااذ   (َدَرَجاااااااتٍ  الع 

 (.11المجادلة: )

  ماوات  إنَّ هللا ومالئكتَه : )صااالَّى هللا عليه وسااالَّمقال واألرض   وأهَل الساااَّ

هااا،النَّملااةَ في  حتَّى حر  علِّ م  لي صااااااالُّوَن على  وحتَّى الحوَت، ج  اس   يم  النااَّ

 (.صحيح الترمذي) (الخيرَ 

 :صحيح البخاري(. (عنِّ ي ولو آيةا لِّ غوا ب )قال صلى هللا عليه وسلم( 

  فكتمه ألجَمه هللا  بلجاٍم من علٍم من س ئ َل عن عليه الصالة والسالم: )وقال

 .ويراد به هنا العلم الشرعي (.سنن أبي داود) (القيامة  ناٍر يوَم 

   ْلمَ َطلََب  )َمنْ وسلم: قال صلى هللا عليه َي  اْلع  ي بَاه  َي ب ه  السُّفََهاَء أَْو ل  ي َمار  ل 

) َو ف ي النَّار  وهَ النَّاس  إ لَْيه  فَه  ج  َف و   (.صحيح ابن ماجه) ب ه  اْلع لََماَء أَْو ل يَْصر 

 نشر العلم: ثمار

 ميحتل العلم مكانة عظيمة في اإلسالم، فقد نزلت أولى آيات القرآن الكري

 بالحث على القراءة التي هي مفتاح العلم والتعلم، كما جعل اإلسالم العلم

فريضة على كل مسلم، وهو سبب من أسباب الوصول إلى الجنة الشرعي 

ا إلى الجنة، وقد فضل هللا تعالى  ا للعلم سهل هللا له طريقا حيث من سلك طريقا

تقاهم له، وهم العلماء على من سواهم من الناس، فهم أخشى الناس هلل وأ

ا من أخذه أخذ  ورثة األنبياء حيث لم يورث األنبياء ماًلا، وإنما ورثوا علما

والعالم في اإلسالم أفضل من العابد، ومعلم الناس القرآن  .بحظ عظيم وافر

من خير الناس وأفاضلهم، وقد رتب هللا له أجر كل من اتبع هداه وعلمه إلى 

 يوم القيامة.

يجمع بين تعلم العلم الشرعي والعلوم الدنيوية كما كان األْولى بالمسلم أن 

ة السَّابقون، ول ما في ذلك من الجْمع بين جْلب المصالح له، فدراسة   األئمَّ

العلوم الدنيويَّة ليسْت منافيةا للتفقُّه في الدين، فال ت ترك العلوم الدنيوية بَدعوى 

ماك في الدنيااًلنشغال بالدين، وًل ت ترك العلوم الشَّرعية باًل  .نه 

ْلم  فَ وسئل الفضيل بن عياض عن قوله صلى هللا عليه وسلم: ) ريضةٌ طلَب  الع 

سل مٍ  ا، فطلب علمه عليك فرض، "(، فقال: على كلِّ  م  كل عمل كان عليك فرضا

ا،وما لم يكن العمل به عليك   فليس طلب علمه عليك بواجب" فرضا
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 ثمار نشر العلم كثيرة نذكر منها اآلتي:

  مصلى هللا عليه وسل-الحصول على رضا هللا تعالى، واتباع النبي-

باإلقبال على العلم، والوصول إلى ما فيه من أسرار، ثمَّ الحرص على 

 تعليمها للناس؛ لتحقيق فضيلة العلم.

  :رسول هللا صلى  قالمن سار في درب العلم سهل عليه طريق الجنِّة

يقاا) وسلِّم:هللا عليه  يقاا َمن َسلََك َطر  َل َّللاَّ  له به َطر  ا، َسهَّ ْلما س  فيه ع   يَْلتَم 

 .(صحيح مسلم) (إلى الَجنَّة  

  تنعُّم طالب العلم بدعاء أهل السماوات واألرض له بالخير، فقد أخبر

أنَّ جميع الكائنات تدعوا لطالب العلم، -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

 الدعاء لهم بالخير. حتى النملة التي ت عد من أضعف الكائنات أ لهمت

  َماَت  َذاإ  ) :موت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلِّمالالعلم ينفع بعد

ْلٍم  يٍَة، أَْو ع  ن َصَدقٍَة َجار  ن ثاََلثٍَة: إ ًلَّ م  اإلْنَسان  اْنقََطَع عْنه َعَمل ه  إ ًلَّ م 

، أَْو َولٍَد َصال حٍ يَْدع و له  .مسلم( صحيح) (ي ْنتَفَع  ب ه 

 ن اإلنسان من الوقوف في وجه الشبهات ودحضها بالحجة تمكي

 والمنطق السليم. 

  العلم مهذب للنِّفوس: العلم يهذِّ ب األخالق ويربِّي صاحبه على اكتساب

 الفضائل واآلداب. 

  بالعلم تحي القلوب: قال لقمان ألبنه يا بنيِّ جالس العلماء وزاحمهم

ميتة كما يحي األرض ال بركبتيك فإنِّ هللا يحي القلوب الميتة بالحكمة

 بمطر السِّماء.

 ْن ) :العلم يورث الخشية من هللا تعالى: قال تعالى َ م  إ نََّما يَْخَشى َّللاَّ

ه  اْلع لََماء بَاد   .(28 :)فاطر (ع 

  العلم نور البصيرة: يبصر به المرء حقائق األمور، وليس البصر بصر

ن  تَْعَمى اأْلَْبَصار  َولَك  ًلَ  فَإ نََّها: )العين ولكن بصر القلوب. قال تعالى

د ور    .(46 :)الحج (تَْعَمى اْلق ل وب  الَّت ي ف ي الصُّ

 وهذا جهاد األئمة والدِّعاة والعلماء، قال تعالى ،الجهاد بالحجة والبيان: 

ْده م ب ه  ) يَن َوَجاه  ع  اْلَكاف ر  ا فاََل ت ط  يرا ئْنَا لَبَعَثْنَا ف ي ك لِّ  قَْريٍَة نَذ   َولَْو ش 

ا َهاداا َكب يرا  (52-51 :)الفرقان (ج 
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 اختيار البطانة الصالحة؛من القواعد اآلمرة لسلوك المدير هي  الرابعةالقاعدة 

 .ثمارهاونبيِّن فيما يأتي مفهومها، وأدلة األمر بها، و

 مفهوم اختيار البطانة الصالحة:

 وماااا مااان ماااره.أعلاااى داخااال اًلنساااان هااام خاصاااته الاااذين يطلعاااون  ةبطانااا

 واخاااارين تفاااارضبطانتااااه  يختااااار وكثياااار ماااانهمًل ولااااه بطانااااة إنسااااان إ

 .وذكاء ودهاءعليهم بخبث 

ا أم مرؤوسا، مأموراا أم آمراا، فال بد أن يكون لك أصحاب ف سواء أكنت رئيسا

تقربهم إليك، وتستأنس بهم، وتشاورهم في كثير من أمورك، وهؤًلء هم 

مع األمراء، وقد فسِّر ابن حجر  )البطانة(مال لفظ بطانتك، وقد غلب استع

الذي يدخل على الرئيس في مكان  )وهوالبطانة: بالدخالء، جمع دخيل: 

خلوته، يفضي إليه بسره، ويصدقه فيما يخبره به مما يخفى عليه من أمر 

 .(رعيته، ويعمل بمقتضاه

التااااي تااااذكره إذا نسااااي وتعينااااه علااااى الخياااار هااااي البطانااااة الصااااالحة و

 .نهاه عن الشروت

 أدلة وجوب اختيار البطانة الصالحة:

 ( َيَن آَمن وا ًل ذ وا ب َطانَةا يَا أَيَُّها الَّذ  ْن د ون ك ْم ًلَ يَأْل ونَك ْم َخبَاًلا َودُّوا َما تَتَّخ  م 

ه ْم أَْكبَر  قَْد بَ  د ور  ْم َوَما ت ْخف ي ص  ه  ْن أَْفَواه  نَّا لَك م  يَّ َعن تُّْم قَْد بََدت  اْلبَْغَضاء  م 

 .(118آل عمران: ) (اآليَات  إ ْن ك ْنت ْم تَْعق ل ونَ 

  َوًَل اْستَْخلَفَ صلى هللا عليه وسلم: ) رسول هللاقال ،ٍ ن نَب يِّ  ما بَعََث َّللاَّ  م 

ن َخل يفٍَة، إ ًلَّ َكانَْت له  ه  عليه،  ب َطانَةٌ : َطانَتَان  ب  م  ضُّ ه  بالَمعروف  َوتَح  ر  تَأْم 

ه  عليه، فَاْلَمْعص وم  َمن َعَصَم َّللاَّ  تَعَالَى نَةٌ َوب َطا ضُّ ه  بالشَّرِّ  َوتَح  ر   (تَأْم 

 )صحيح البخاري(.

  ا جعَل  :)هللا عليه وساالم  صاالىقال رسااول هللا إذا أراد هللا  باألمير  خيرا

ْدقٍ له  : إْن نسااااي ذكَّره وإْن ذَكر أعانه وإذا أراد هللا  به غيَر وزيَر صاااا 

ْوءٍ له ذلك جعَل  ْنهوزيَر ساااَ ْره وإْن ذَكر لم ي ع  سااانن ) (: إْن نساااي لم ي ذكِّ 

 (.أبي داود
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 اختيار البطانة الصالحة: ثمار

كثيراا ما نرى من أهل الصالح من يزلِّ زًلت، إنما استدرجته إليها بطانة 

فاسدة، زينت له الباطل، وحجبت الحق عن عينيه، ومسؤولية أحدنا تبدأ من 

صحاب، فالصاحب دليل على صاحبه، إذ أن النفوس حسن اًلختيار لأل

المتماثلة تتجاذب فيما بينها، كما بيِّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله: 

 ألن (،سير أعالم النبالء) (من ي خال لْ المرء  على دين  خليل ه  فلينظ ر أحد كم )

  .أية صحبة ًل تخلو من تأثير وتأثِّر

أنها تحول دون شر كبير، وتحض على خير  الصالحةالبطانة  ثمارومن 

ـ أنها قد تحسِّن القبيح، أو تقبِّح الحسن؛  ـ إذا فسدت  كثير، ومن خطورة البطانة 

 .بالوسوسة والتظاهر باإلخالص

عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة، أي:  ىوقد نهى هللا سبحانه وتعال

قتهم ًل يألون المؤمنين ي ْطلعونهم على سرائرهم، والمنافقون بجهدهم وطا

َخبَاًل أي: يَْسعَْوَن في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن، وبما يستطيعونه من 

 .المكر والخديعة، ويودون ما ي ْعنت  المؤمنين ويخرجهم ويَش قِّ عليهم
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ن ونبيِّ  تجنب الفساد؛من القواعد اآلمرة لسلوك المدير هي  الخامسةالقاعدة 

 .ثمارهافيما يأتي مفهومها، وأدلة األمر بها، و

 مفهوم تجنب الفساد:

 من المباح إلى الكراهة والتحريمخروج الشيء  وهو ؛الصالحنقيض  الفساد

ا، وكل اعتداء على الدين، أو العقل،  سواء أكان الخروج عليه قليال أو كثيرا

إخراج الشيء عن  هو اإلفسادو. إفسادأو المال، أو العرض، أو النفس فهو 

، ألن الظلم هو الظلماإلفساد أشمل وأعم من و لغرض مذموم.حالة محمودة 

النقص، فمن سرق من مال الناس فقد نقص حق غيره فقط، وأما من أفسد في 

 .أموال الناس فإنه يقع على هذا وعلى غيره

ا  أصبحو، أصبح ثقافةونرى الفساد في المجتمعات العربية المعاصرة  شيئا

ا بين   فسادمنظومة متكاملة للتنتج  الفاسدة األنظمةف، الناسكثير من مشتركا

ا مشترك ليكونوتجعله مستمراا من أعلى الهرم إلى كل المفاصل،  وتديره فال ا

ا، وًل يسوالفساد  فيعمالكبير،  محاسبةيجرؤ الصغير على  أل أحد يصبح هيِّنا

 .عن فعل اآلخر

 لفساد: ل أنواعويمكن أن نميِّز بين خمسة 

 باإلصرار على المعصية والذنب والتولي عن الحق  إفساد النفس

 وفعل المحرمات ومخالفة أوامر هللا عز وجل. ،واإلعراض عنه

 واألتباع واألوًلد حيث أنهم يقتدون بالكبار ويقلدونهم في  إفساد الذرية

 مساوئهم.

 بالمفسدين عن طريق بث أخالق وصفات  إفساد الدائرة المحيطة

ى الفساد، وذلك باإلسراف في المعاصي حتى يتعدى أثرها إلى ودعاو

 غير أصحابها.

 في المجتمعات عن طريق إشاعة األمراض  إفساد الدائرة األوسع

اًلجتماعية المفسدة بواسطة المضلين مثل إثارة فتن الشبهات 

والشهوات، والوقوف في وجه المصلحين وإحداث العقبات في طرقهم 

ا بأنهم يقفون   ضد مصالح الناس.زعما



157 
 

 والقادة والزعماء، وهو الفساد األكبر، ألن  اإلفساد الناشئ عن فساد الحكام

الكبراء إذا فسدوا في أنفسهم فإنهم ينشرون الفساد بقوة نفوذهم واستخدام 

 سلطاتهم وقوتهم.

توى مس؛ ويمكن ان يبدأ على اإلصالحالتوجه إلى تجنب الفساد  يستلزمو

اًلجتماعية ستوى األسرة ثم الحيِّ ثم المؤسِّسات نتقل إلى ميالفرد ثم 

 والسياسية. اًلقتصاديةو

 :أدلة وجوب تجنب الفساد

  ( د وا َها(ف ي األَْرض  بَْعَد َوًلَ ت ْفس   .(56األعراف ) إ ْصالح 

 (  َّوا آًلَء َّللا ينَ ف ي األَْرض  َوًل تَْعثَْوا فَاْذك ر  د  ْفس   (.74األعراف: ) (م 

 ( ََّب ْع َسب يَل َوأَْصل ْح َوًل ينَ  تَت د  ْفس   (.142األعراف ) (الم 

 ( ي  الفََساد  َظَهَر (ف ي البَرِّ  َواْلبَْحر  ب َما َكَسبَْت أَْيد   (.41الروم ) النَّاس 

 )   َد  َوإ َذا تََولَّى َسعَى ف ي اأْلَْرض ي ْفس  ف يَها َوي ْهل َك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوَّللاَّ  ًَل ل 

بُّ اْلفَسَ    (.205)البقرة: ( ادَ ي ح 

 ( ْم ًَل د واَوإ َذا ق يَل لَه  وَن،ف ي اأْلَْرض  قَال وا إ نََّما نَْحن   ت ْفس  ْصل ح  ْم ه م   م   أًََل إ نَّه 

د وَن  ْفس  ْن ًَل اْلم  وَن(َولَك   .)12 – 11البقرة:) يَْشع ر 

 (َفاتَّق وا  َ ،َّللاَّ يع ون  يع وا أَْمَر  َوأَط  ف  َوًَل ت ط  ر  ساااااااْ يَن  يَن،اْلم  ذ  د ونَ الَّ ف ي  ي ْفسااااااا 

وَن(اأْلَْرض  َوًَل   . (152 – 150الشعراء:) ي ْصل ح 

 ( يَزاَن َوًل تَْبَخس وا النَّاَس أَْشيَاَءه ْم د وا فَأَْوف وا اْلَكْيَل َواْلم  األَْرض   ف يَوًل ت ْفس 

َها  (.85هود: ) (بَْعَد إ ْصالح 

 الفساد: تجنب ثمار

 فقد جاء ليحرر الناس ؛من فساد العقيدة اا الفساد، بدء اإلسالم ذاته ثورة ضد

من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وجاء ليقضي على األخالق الذميمة 

والعصبيات الجاهلية، وينشر بدًل منها األخالق القويمة الحميدة، وتكون 

جاء ليقضي على كل مظاهر الفساد اًلقتصادية  .العصبية للدين وحده

ويؤصل بدًل منها كل ما هو حسن وكل ما من شأنه والسياسية، عية واًلجتما

  أن ينهض باألمة ويجعلها رائدة العالم كله.

 تىح ،للفساد أسباب متعددة، ينبغي تحديدها، والبحث عن أساليب عالجها

 يمكننا جني ثمار تجنب الفساد ومحاربته.
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رئيسة ين األسباب الب ونميز ونوجز فيما يأتي أسباب الفساد وأساليب عالجه.

 للفساد التي توجد في كل المجتمعات، واألسباب التي ترتبط بالبيئة والظروف.

 األسباب الرئيسة للفساد:

  ضعف اإليمان والوازع الديني، فالنفس الخاوية من اإليمان، التي ًل تخشى

هللا وًل رسوله، ًل تبالي بارتكاب المحرمات، وًل تخشى من العقاب 

 .فيصير الفساد عادة والصالح منكرا؛ الفساد في األرضالرباني على 

  ،إتباع الهوى وانتشار األخالق الفاسدة، مثل الكذب، والنفاق، والرياء

والغلظة، وسوء الظن، وعدم الوفاء بالعهود والعقود، وخيانة األمانة 

  .والرشوة والمحسوبية واًلحتيال

 تكافل اس وتفكُّك عرى الضعف السلوكيات الطيبة، وانتشار المادية بين الن

قر ، وانتشار الفوالتضامن اًلجتماعي، وانتشار األنانية والحقد والكراهية

 ين الناس. ةوانعدام المساوا

 والتسلط على الناس وكبت الحريات، وتطبيق نظم  الحكم بغير ما أنزل هللا

 وقوانين وضعية تخالف شرع هللا عز وجل.

 وهو يعتبر صمام أمان  ،منكرفقدان األمر بالمعروف والنهي عن ال

للمجتمع من الفساد فإذا غاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فشي 

 الفساد وانتشر.

  مثل: البيئة والظروفحسب فساد مختلفة للأسباب 

 .التمسك بالسلطة 

 بشكل  في الدولة وكبارهم بين عامة الموظفين في األجور لكبيرالتفاوت ا

 سطاء.يثير الحنق والغضب لدى الب

 أو مواطنون من الدرجة الثانية ألنهم ًل  شعور عامة الناس أنهم غرباء

 يتمتعون بأبسط حقوقهم اآلدمية في المأكل والمسكن والعالج.

 المطلوبةعلى الواجبات واًللتزامات  ب عالقة النسب والقربىلِّ تغ. 

 ونقص المعرفة بالحقوق والواجبات. انتشار مظاهر الجهل 

  والمفسدين ودقة تنظيمهم واتساع نطاقهم. الفاسدينقوة ترابط وتكاتف 
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  المخدرات، والتبرج، والسفور، ونشر  مثل :إليهانشر المنكرات والدعوة

 .الفاحشة بين الناس، وتحبيبهم لها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها

 ظاهرة الفساد:عالج 

الج عًلبد أن يكون الًل يقتصر األمر على التعامل مع نتائج الفساد؛ بل 

  الفساد، ويمكن أن يكون العالج على النحو اآلتي:  ألسباب

 يكون ف، ألن الفساد مخالفة صريحة لألوامر اإللهية: تنمية الوازع الديني

 .الوازع الديني هو الذي يمنع المرء من ممارسة الفساد وارتكاب جرائمه

  :ىلع المرتكزة ؛ة الشاملةيبتحقيق التنمية الحقيقعالج مشكلة الفقر 

 الزكاة وتحقيق التكافل اًلجتماعي.و األوقاف،

  إعطاااااء كاااال فاااارد مااااا يسااااتحقه وهااااي : جتماعيااااةاًلعدالااااة التحقيااااق

لالحتياجاااات  وتاااوفير متسااااويوتوزياااع المناااافع المادياااة فاااي المجتماااع، 

األساسااااية، كمااااا أنهااااا تعنااااي المساااااواة فااااي الفاااارص؛ أي أن كاااال فاااارد 

 .لديه الفرصة في الصعود اًلجتماعي

 ألن ذلك  :ولين وذوي المناصااب الكبرى من ممارسااة التجارةمنع المسااؤ

ا: فإما أن ينشغل في تجارته يخلو من أحد أمرين، إن لم ي ًل كن اًلثنان معا

ومتابعتها عن أمور واحتياجات المسااااالمين، وإما أن تحدث محاباة له في 

 .التجارة لموقعه

  بين الوالي والرعيةقنوات اًلتصال فتح. 

 فما الذي يدفع أي، والهبات للموظفين والمساااائوليندايا النهي عن أخذ اله 

شااااااخص إلى إعطاء هدية لموظف أو مساااااائول، إًل إذا كان يريد تحقيق 

 .مصلحة من ورائه

  األمر باااالمعروف والنهاااي بااا) مااان الفسااااد المجتمعياااةوالوقاياااة الرقاباااة

 .عن المنكر(

 )ين مراقبة األسواق العامة والموازوتشمل  ،رقابة السلطة )الحسبة

  الخ واًلحتكار...والمكاييل والمبايعات وأنواع الغش والتدليس 

  أمام القانون والقضاءالعدل والمساواة تحقيق. 

  بتطبيق حدود هللا. عقوبة الفسادتشديد 
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يِّن ؛ ونبحسن اًلستماعمن القواعد اآلمرة لسلوك المدير هي  السادسةالقاعدة 

 .ثمارهااألمر بها، و فيما يأتي مفهومها، وأدلة

 :حسن االستماعمفهوم 

اإلصغاء بنية فهم اآلخرين، والنظر إلى األمور من حسن اًلستماع هو 

ف على  خاللهم، ومحاولة رؤية األشياء بالطريقة التي يرونها بها، والتعرِّ

  .مشاعرهم، وكأننا نتقمص شخصياتهم

ع إلى درجة الهدوء والخشوع واًلنتباه ليرقى اًلستما ويتطلب األمر

اإلنصات، الذي هو أسهل وأقصر وأسرع الطرق ًلكتساب ثقة اآلخرين 

وودهم ومحبتهم، وإفساح المجال للحوار البناء بين المتكلم والمستمع وهو 

  .الفيصل بين الفهم وسوء الفهم

فعل غير أناني يسمح بالتخلص من وهو اًلهتمام باآلخر،  فالحوار يعكس

بناء  ؛ ويمكِّن منة الصداقة والدفء اإلنسانيالعزلة والدخول إلى دائر

 .الوسيلة المثلى للتدبُّر من أجل الفهم والعمل الناجحة؛ وهو العالقات

 أدلة وجوب حسن االستماع:

 ( يَن يب  الَّذ   (.36األنعام: ) (يَْسَمع ونَ إ نََّما يَْستَج 

 ( يَن بَاد  الَّذ  ْر ع  ع ونَ فَبَشِّ   .(18، 17)الزمر:  (وَن أَْحَسنَه  اْلقَْوَل فَيَتَّب ع   يَْستَم 

 (  ِّن ْن اْلج  ا م  ع ونَ َوإ ْذ َصَرْفنَا إ لَْيَك نَفَرا وه  قَال وا  يَْستَم  ا َحَضر  اْلق ْرآَن فَلَمَّ

ت واأَنْ  ْم  ص  ه  َي َولَّْوا إ لَى قَْوم  ا ق ض  يَن،فَلَمَّ ر  ْنذ  ْعنَاقَال وا يَا قَْوَمنَا إ نَّا  م   َسم 

لَ  تَاباا أ ْنز  ي إ لَى اْلَحقِّ  َوإ لَى  ك  قاا ل َما بَْيَن يََدْيه  يَْهد  َصدِّ  وَسى م  ْن بَْعد  م  م 

يٍق  ْستَق يٍم(َطر   (.30 – 29األحقاف: ) م 

 (  َئ اْلق اااااْرآن ااااات وا َوإ َذا ق ااااار  ع وا لَاااااه  َوأَنص  اااااوَن(لَعَلَّك اااااْم فَاْساااااتَم   ت ْرَحم 

 (.20األعراف: )

 ( يَن آَمن وا َ َوَرس ولَه  َوًل تََولَّْوا َعْنه  َوأَْنت ْم يَا أَيَُّها الَّذ  يع وا َّللاَّ أَط 

يَن قَال وا  ،تَْسَمع ونَ  ْعنَا َوه ْم ًل َوًل تَك ون وا َكالَّذ  إ نَّ َشرَّ  ،يَْسَمع ونَ َسم 

يَن ًل  مُّ اْلب ْكم  الَّذ  ْنَد َّللاَّ  الصُّ ا َولَْو َعل َم َّللاَّ  ف يه   يَْعق ل وَن،الدََّوابِّ  ع  ْم َخْيرا

ْم  ْم  َولَوْ ألَْسَمعَه  ض وَن(لَتََولَّوا َوه ْم أَْسَمعَه  ْعر   (.23 – 20األنفال: ) م 
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 ( أَْو يَْعق ل وَن إ ْن ه ْم إ ًلَّ َكاألَْنعَام  بَْل ه ْم  يَْسَمع ونَ أَْم تَْحَسب  أَنَّ أَْكثََره ْم

 (.44الفرقان: ) َسب يالا(أََضلُّ 

  ه ي قب ل بصلى هللا عليه وسلم ن رسول  هللا عمرو بن العاص: "كاقال وجه 

ه وحديث ه عليَّ حتى  وحديث ه على شرِّ  القوم يتألَّف هم، وكان ي قب ل بوجه 

 .ظننت  أني خير  القوم". وإنَّ لكم في رسول  هللا ألسوةا حسنة

  من أخالق  المؤمن  حسن  الحديث  إذا حدَّث) :وسلمقال صلى هللا عليه، 

سن   سن  الب شر  إذا لق يَ  ،إذا حدَّث تماع  اًلسوح  ووفاء  الوعد  إذا  ،وح 

 .(ميزان اًلعتدال) (وَعد

 حسن االستماع: ثمار

ولكن  ،النفس بطبعها تميل للكالم، ألنَه السبيل للتعبير الطبيعي عن الذات

التواصل ًل يكون بإعمال األفواه وإهمال اآلذان، وعليه فاإلنصات فن يصعب 

ونبيِّن  .د الكثير من الجهد وترويض النفس وكبح جماح رغباتهاإتقانه إًل بع

 :حسن اًلستماع حصاد ثمارإلى األمور التي تؤدي فيما يأتي أهم 

  إمهال المتكلم حتى ينقضي حديثه، واًلقبال بالوجه، والنظر الى المتكلم

 .والوعي لما يقول

 مرات من قبلسمعته  حتى إذا كنت قدنصت للحديث من األدب أن ت 

  .سمعته ألول مرة كأنك

 وح سن متابعت ه، يحمل روَح المساواة  والب عد عن  ترقب الحديث

، والقَطع بمعرفة   اًلستعالء والفوقية، وتجنُّب الَجزم باًلنفراد  بالحقِّ 

 الصواب.

  َت، ففي إنصات ك إذا جالسَت العالَم فأنصَت، وإذا جالسَت الجاهل فأنص 

لمللعالم زيادة  علم، وفي إنصات  .ك للجاهل زيادة ح 

  ع إلى صاحب ك لتفَهَم، ًل لتَلتَق َط َعثرات ه، وتتبََّع زًلَّت ه، ًل تسمع استَم 

إن استماعك لتتصيََّد األخطاَء خذًلٌن، بل هو  .وأنت ًل تَرَغب الفهمَ 

، وَضَرٌر َعلَى النِّفس  والقَلب والدين رمان من الحقِّ   .َعمى وح 

 ا مسبقة، وًل ل أحكاما عاا جيِّ َد  ًل تحم  قَولَبَة؛ بل كن مستَم  قرارات م 

 .اإلنصات لكل ما يقال وي لقى
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  لم َن الفطنة والفَهم والع  م م  اعلم وتأكَّد أنَّ هناك أناساا كثيرين لَديه 

ع فال تتصنَّع  أكثر  والبداهة  مما عندك، وما يفوق  تقديَرك، وحين تستَم 

مه ي  نب يه، فاحتر  م نفَسك وأَدبَك، فاستم   المتابَعَة؛ فَجليس ك ذك  ع واحتر 

 .يَقَظٍة وفَهٍم وابتغاء للَحقب

  حينما يكون المرء  في ضيٍق فإنَّه ًل يجد الفَرَح وًل الفََرَج إًلَّ عند من

ن اإلنصاَت إليه، واًلستماَع إلى شكواه؛ يواسيه ويسليه ويتوًلَّه،  يحس 

بُّ الناس المنصَت؛ ألنَّه مغناطيس تنجذ ب إليه ال  قلوب، ويَلَجأ إليهيح 

ج هموَمها وأحزانها.  الناس، يفرَّ

  ع محدِّثك على الكالم ا جيِّداا، وشجِّ  إذا أردَت أن يحبَّك الناس: كْن مستمعا

 .عن نفسه

  إذا كنت تريد أن ينفضَّ الناس من حولك، ويسخروا منك عندما توليهم

، كت عط  أحداا فرصةا الحديث، تكلِّم بغير انقطاع عن نفس فالَظهرك، 

وإذا خطرْت لك فكرة بينما غيرك  يتحدِّث فال تنتظر حتى ي تمَّ حديثه، 

ا مثلك، فلماذا تضيع وقتك في اًلستماع إلى حديثه  فهو ليس ذكيا

ْعه  في منتصف كالمه  ."!السخيف؟! اقتحم عليه الحديث، وقاط 

  اآلخرون يفهمناأن  نحاولاآلخرين أوًلا ثم  نفهمأن يجب. 

 سن اًلستما سوء الفهم، وسوء  الفَهم يؤدِّي إلى ضياع عَدم  ح  ِّي ل  ع يؤد 

يؤدي إلى اًلقتتال  يمكن أنبل  ،األوقات والجهود  واألموال والعالقات

 .والدماء

 الهوى  وهي: اًلساااااااتماااع  النااافع تجنااب األمور التي تصااااااارف عن

والتعصااب، اًلسااتهزاَء واًلسااتخفاَف، عدم اًلكتراث والسااخرية، عدم 

، مقاطعة المتحدث ومسااابقتَه في التنبُّؤ التركيز واًلضااطراب  النفساايِّ

 .بما يقول، إظهار الملَل وعدم التحمل

  ،أثناَء اًلستمتاع، فهذه صفة تغلب علينا جميعاا ِّ ل بإعداد الرد  ًل تشتغ 

كيف سيكون الرد وأنت لم تحسن اًلستماع، إًل إن كنت صاحب هوى، 

 .فع عن هواكاتريد أن تد
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تي ؛ ونبيِّن فيما يأاألخوةمن القواعد اآلمرة لسلوك المدير هي  سابعةالالقاعدة 

 .ثمارهامفهومها، وأدلة األمر بها، و

 :األخوةمفهوم 

ة لغة هي الرابطة المتينة الموثقة، تربط بين شخصين أو أكثر، يجتمعون  األخوِّ

تحت ظلِّها بسبب وجود قواسم مشتركة بينهم، كالنسب، أو الرضاع، أو 

و األعمال، أو القبيلة، أو الدين، وتتصف بالمالزمة والمداومة، أما الوطن، أ

ة اإلسالمية  ، األخوِّ ا سبق من كونها قائمة على رابط شرعي ربانيِّ فتختلف عمِّ

وثيق ودائم، يجتمع تحت مظلته المسلمين جميعاا في كل مكان وكل ناحية من 

 .هذا العالم

مسااالم لماااا فياااه مااان خصاااال محباااة ال أي: هللاوالحاااب فاااي  هللا،األخاااوة فاااي 

الخيااااار والطاعاااااة هلل تعاااااالى، فليسااااات ألجااااال الماااااال، وًل النساااااب، وًل 

 .الوطن، وًل غير ذلك

لنَّاس  يَا أَيَُّها ا: )وتعالى َسبحانه فتْخذ فقط من قول الحق األخوة اإلنسانيةأما 
ي  َدةٍ اتَّق واْ َربَّك م  الَّذ  ن نَّْفٍس َواح  ْنهَ َخلَقَك م مِّ  َجاًلا َوَخلََق م  َما ر  ْنه  ا َزْوَجَها َوبَثَّ م 

َ َكاَن َعلَْيك ْم َرق يباا(  ي تََساءل وَن ب ه  َواألَْرَحاَم إ نَّ َّللاِّ َ الَّذ  ا َون َساء َواتَّق واْ َّللاِّ َكث يرا
ين ُمتََساوِ من نفس واحدة وجعْلهم جميعًا  الناسَ  خْلقاهلل سبحانه ف. (1)النساء:

اآلية خطاب للناس أجمعين ف اإلنَسانية. َكرامةِ في الُحقُوِق والواجباِت وال
مسلمين وغير مسلمين سواء كانوا أهل كتاب أم غير أهل كتاب، خطاب لهم 
بأن يتقوا ربهم سبحانه وتعالى، وتذكير لهم بأنهم جميعا أبناء رجل واحد هو 

 .عليه السالم أبوهم آدم

 ألخوة اإلسالمية:لوجوب ااألدلة الشرعية 

 (  ن وَن إ ْخَوةٌ إ نََّما اْلم ونَ ْؤم  َ لَعَلَّك ْم ت ْرَحم  وا بَْيَن أََخَوْيك ْم َواتَّق وا َّللاَّ  (فَأَْصل ح 

 (.10)الحجرات:

 ( ْم يَق ول وَن َربَّنَا اْغف ْر لَنَا ه  ْن بَْعد  يَن َجاء وا م  يَن َسبَق ونََوالَّذ  ْخَوان نَا الَّذ  ا َوإل  

يَمان   يَن آَمن وا َربَّنَا إ نََّك َرء وٌف َوًَل تَْجعَْل ف ي ق ل  ب اإْل  لَّذ  الًّ ل  يٌم(رَ وب نَا غ   ح 

 (.10الحشر: )

 ( ََكااااة ا الزَّ اااالةَ َوآتَاااو  وا الصَّ ين  فَاااإ ْن تَااااب وا َوأَقَاااام   (فَاااإ ْخَوان ك ْم ف اااي الااادِّ 

 .(11)التوبة: 
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  (  وا ن ق اااااوا َواْذك ااااار  يعااااااا َوًَل تَفَرَّ وا ب َحْبااااال  َّللاَّ  َجم  ااااام  ْعَماااااَت َّللاَّ  َواْعتَص 

فَأَْصااابَْحت ْم ب ن ْعَمت اااه  إ ْخَوانااااا َعلَاااْيك ْم إ ْذ ك ْنااات ْم أَْعاااَداءا فَاااأَلََّف بَاااْيَن ق ل اااوب ك ْم 

ْنَهااا َكااَذل َك ي بَاايِّ ن  َّللاَّ  لَك ااْم  ااَن النَّااار  فَأَْنقَااَذك ْم م  ْفااَرةٍ م  َوك ْناات ْم َعلَااى َشاافَا ح 

 (. 103آل عمران:) (آيَات ه  لَعَلَّك ْم تَْهتَد ونَ 

 ًل أخااااو المسااااال م   المساااال م  )ل الرسااااول صاااالى هللا عليااااه وساااالم: قااااا

ب اااااه  وًل يخذل اااااه  كااااالُّ المسااااالم  علاااااى المسااااالم  حاااااراٌم  يخون اااااه  وًل يَكذ 

اااه  التَّقاااوى َههناااا بحساااب  امااارٍئ ماااَن الشَّااارِّ  أن  اااه  ومال اااه  ودم  عرض 

 (.سنن الترمذي( )يحتقَر أخاه  المسلمَ 

 ْسل م  يه وسلم: )قال صلى هللا عل و الم  ْسل م  أخ  ه ، اْلم  ه  وًل ي ْسل م  ، ًل يَْظل م 

ْسل ٍم ك ْربَةا،  َج عن م  ، وَمن فَرَّ يه  كاَن َّللاَّ  في حاَجت ه  َمن كاَن في حاَجة  أخ 

ا َستََره  َّللاَّ   ْسل ما ، وَمن َستََر م  ن ك َرب  يَوم  الق ياَمة  َج َّللاَّ  عْنه بها ك ْربَةا م   فَرَّ

 )صحيح مسلم(. (يَوَم الق ياَمة  

 (:اابَّ قااال صاالى هللا عليااه وساالم ن  أََحااد ك ْم َحتَّااى ي ح  يااه  ًَل ي ااْؤم  َخ  َمااا  أل 

ه   بُّ ل نَْفس   )صحيح البخاري(. (ي ح 

 ( :يه  َدْعَوة  اْلَمْرء  قال صلى هللا عليه وسلم َخ  ْسل م  أل  ب َظْهر  اْلغَْيب  اْلم 

ْنَد َرأْ  ْستََجابَةٌ، ع  َوكٌَّل، ك لََّما َدَعام  ه  َملٌَك م  يه   س  َخ  ب َخْيٍر قَاَل اْلَملَك  أل 

يَن َولََك  : آم  َوكَّل  ب ه  ثْلاْلم   )صحيح مسلم(. (ب م 

  ٍِّيا أبا ذرٍِّ أيُّ عَرى ) :قال رسول  هللا  صلَّى هللا  عليه  وسلََّم ألبي ذر

؟ قال هللا  ورسول ه أعلم  قال   ة  في هللا  والحبُّ في هللا  المواًلاإليمان  أوثق 

 (.تخريج مشكاة المصابيح) (والبغض  في هللا  

 األخوة اإلسالمية: ثمار

ة الحقيقيَّة تقوم على اإليمان والتَّراب ط في هللا وهلل، نفعٍة ليس من أجل م األخوَّ

دنيويَّة عاجلة، أو مصلحٍة شخصيَّة، أو عصبيَّة قبليَّة، أو غير ذلك من 

 .فما كان هلل دام واتَّصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل المادِّيَّات،

 كثيرة منها: جني ثمارويترتب على هذه األخوة 

 ا، ومعيناا ألخيه المسلم  .أن يكون المسلم نصيرا

 يظلم المسلم أخاه بأيِّ  نوعٍ من أنواع الظلم وإن قَلَّ  أًل. 

  ينصح المسلم أخاه المسلم في أمر دينه ودنياهأن. 
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 مسلم ألخيه المسلم ما يحب لنفسهأن يحب ال. 

 ( :قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ت  ْسل م  س  ْسل م  َعلَى اْلم  َحقُّ اْلم 

ْبه ،  :ق يَل َما ه نَّ يَا َرس وَل َّللاَّ ؟ قَالَ  ، َوإ َذا َدَعاَك فَأَج  إ َذا لَق يتَه  فََسلِّ ْم َعلَْيه 

دَ َوإ َذا اْستَْنَصَحَك فَاْنَصْح لَه ،  َض  َوإ َذا َعَطَس فََحم  تْه ، َوإ َذا َمر  َ فََشمِّ  َّللاَّ

 )صحيح مسلم(. (فَع ْده ، َوإ َذا َماَت فَاتَّب ْعه  

 منها: يرةكث ثماروللمحبة في هللا 

 لى قال ص ؛المتحابون في هللا تعالى في ظل عرشه يوم ًل ظل إًل ظله

كر وذ ، ظلَّ إًلَّ ظلُّه()ساابعةٌ يظلُّهم هللا في ظلِّ ه يوم ًلهللا عليه وساالم: 

لَين تحابَّا في هللا بينها: )ومن  ق اجتمعا-وجلَّ  عزَّ -رج  ا على ذلك وتفرَّ

 )صحيح البخاري(. عليه(

 قَد َحقَّْت )قال تعالى في حديث قدسي:  ؛فيه محبة هللا تعالى للمتحابين

ووقَد َحقَّْت محبَّت ي للَّ  أْجل ي،محبَّت ي للَّذيَن يَتَحابُّوَن من  ن من ذيَن يتزاَور 

 وقَد َحقَّْت محبَّت ي أجل ي،وقَد َحقَّْت محبَّت ي للَّذيَن يتباذل وَن من  أجل ي،

فسه يتباذل: يضحي بن (.صحيح الترغيب) (للَّذيَن يتصاَدق ون من أجل ي

 سبيل الغير.ي ف

    المتحاااابِّون فاااي هللا فاااي مكاااان يغااابطهم علياااه َمااان هااام فاااي أفضااال

قاااااال تعاااااالى فاااااي حاااااديث قدساااااي: ؛ والشاااااهداءالنبيُّاااااون  المناااااازل:

تحااااابُّوَن ) اااان نااااوٍر يَغااااب ط هم النَّبيُّااااوَن الم  فااااي َجاللااااي لهاااام َمنااااابر  م 

 (.سنن الترمذي) (والشَُّهداء  

  ًل) وساالم:قال صاالى هللا عليه  الجنة،الحب في هللا من أسااباب دخول 

ن وا حتَّى تَ  ن وا، وًل ت ْؤم  ةَ حتَّى ت ْؤم  نَّ ل وَن الَج حابُّوا، أَوًل أد لُّك ْم علَى َتْدخ 

وه  تَحابَْبت ْم؟ أْفش وا السَّالَم بْينَك مْ   )صحيح مسلم(. (شيٍء إذا فَعَْلت م 
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القاعدة الثامنة من القواعد اآلمرة لسلوك المدير هي اًلقناع بالحسنى؛ ونبيِّن 

 .ثمارهافيما يأتي مفهومها، وأدلة األمر بها، و

 فهوم االقناع بالحسنى:م

 قبول،الفكر والعاطفة )الللتأثير في ستخدم أساليب متنوعة تاإلقناع عملية 

اًلطمئنان(؛ وينتج عنها تغيير في السلوك بالتعديل أو الترك أو  الرضا،

ا في آن اإلتيان. ف ا إيجابيِّا ا وسلوكيِّا  .واحداإلقناع يولد أثراا فكريِّا

المعلومة الصحيحة؛ بل يتعدى ذلك إلى ًل يقتصر اًلقناع على توصيل و

 الوصول إلى اًللتزام بتطبيقها.

تأثير على السلوك، مما قد تحصل قناعة بحجج قطعية دون أن يكون لها و

 ،إلى اًلستجابة وقبول الحق والثبات عليه يتطلب الترغيب بالتشويق

 تما يخيف ويحذر من عدم اًلستجابة أو رفض الحق أو عدم الثباوالترهيب ب

 .قبولهعليه بعد 

ة فرض في حال قناعةدون  بإتيان سلوك أو ترك آخرقد يحصل تأثير سلوكي و

 تأثيرالإلى  . وقد يؤدي الضغط غير المنضبطعلى اآلخر باإلكراه التغيير

 األصلي.العكسي للمقصود 

ناع يب لإلق جد أسااااااااال تأثير  وتو نحو إلى إحداث أثر في اآلخر وتحقيق توال

هداف طرف على حسااااااااا ية في أ بالمصااااااااداق ا  ما ب اآلخر دون اًللتزام دائ

 ،أو التحمل للمسااؤولية في النتائج األساااليب،أو المراعاة للقيم في  المحتوى،

 كما نرى في بعض اإلعالنات التجارية.

 لة؛مع مراعاة المصداقية والقيم النبي على الود واأللفةاًلقناع بالحسنى يبنى و

يوجبان  واللذان أو إكراه إجبار دون ،رضاو بيسر والتقويملتغيير ا حتى يكون

 النزاع.المقاومة ويورثان 

 أدلة وجوب االقناع بالحسنى:

  َظة  اْلَحَسنَة  )اْدع  إ ل ى َسب يل  َربِّ َك ْكَمة  َواْلَمْوع  َي ب اْلح  ْله م ب الَّت ي ه  َوَجاد 
يَن( أَْحَسن  إ نَّ َربََّك ه َو أَْعلَم  ب َمن َضلَّ َعن َسب يل ه  َوه   ْهتَد  َو أَْعلَم  ب اْلم 

 (.125)النحل: 



167 
 

 ( ه  َساااب يل ي ااايَرةٍ ق اااْل َهاااذ  ( أَنَاااا َوَمااان  اتَّبَعَن ااايأَْدع اااو إ لَاااى َّللاَّ  َعلَاااى بَص 

  (.108)يوسف: 

  :اإ)قال صلى هللا عليه وسلم ْحرا َن البَيَان  لَس   )صحيح البخاري(. (نَّ م 

 بالحسنى:قناع اال ثمار

وهي ًل تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه  وعنادها، ياؤهاكبر البشرية نفسلل

إًل بالرفق؛ حتى ًل تشعر بالهزيمة، وسرعان ما تختلط على النفس قيمة 

الرأي وقيمتها هي عند الناس، فتعتبر التنازل عن الرأي تنازًلا عن هيبتها 

، تهاماكرو ا، وقيمتهيصون الذاتبالحسنى  واًلقناعواحترامها وكيانها، 

 هو كشف الحقيقة. ز على أن القصدويرك

فإنه يحسن اًلعتناء بمهارة اإلقناع وفنونه،  ؛اإلقناع بالحسنى ولجني ثمار 

  .نجاح اًلقناع يأتي عواملن فيما يِّ . ونبومعرفة طرق تأثيره ووسائله

 عوامل نجاح اًلقناع:

 إيضاحها والقوة في طرحها القدرة علىو، بالفكرة ووضوحها اًلقتناع 

 .الخصال الضرورية في مصدر اإلقناع توافرو

 م الكلمات ذات المعاني المحصاااااورة والمحددة؛ مثل: بما أن، ااساااااتخد

إذن، وحينما يكون... إلخ، فهذه األلفاظ فيها شااايء من حصااار المعنى 

حااذر من التعميمااات البراقااة التي ًل تفهم أو ذات نول .وتحااديااد الفكرة

الهينة، واًلبتعاد عن الشااااادة اختيار العبارة اللينة مع   معاٍن واساااااعة.

 والضغوط وفرض الرأي.

 ،فإنك إن أقمت الحجة وكسبت ترك الجدل العقيم الذي يقود إلى الخصام 

الجولة وأفحمت الطرف اآلخر فإنه لن يكون سعيداا بذلك، وسيسرها 

 .في نفسه، وبذلك تخسر صديقاا أو تخسر اكتساب صديق

 حرص على ربط بداية الب راإليجابي الصادق مع الطرف اآلخ التفاعل

حديث بنهاية حديث المتلقي؛ ألن هذا سيشعره بأهمية كالمه لديك، ال

وأنك تحترمه وتهتم بكالمه، ثم بعد ذلك قدم له الحقائق واألرقام التي 

 تشعره كذلك بقوة معلوماتك وأهميتها، وواقعية حديثك ومصداقيته.

 فرحك الحقيقي، أظهر ، وأحوال المخاطبين وقيمهم وترتيبها معرفة

غير المصطنع، بكل حق يظهر على لسان الطرف اآلخر، وأظهر له 
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بحثك عن الحقيقة؛ ألن ردك لحقائق ظاهرة ناصعة يشعر الطرف 

 اآلخر أنك تبحث عن الجدل وانتصار نفسك.

 المسبق والجيد لعملية اإلقناع، ومن ذلك تحديد الفكرة بوضوح اإلعداد، 

باألهم  البدء، منها وكيفية عرضهاوالتعرف إلى جوانبها والهدف 

واألقوى دليالا واألكثر ارتباطاا بحاجة الطرف المقابل، مع التشويق 

 وإثارة اًلهتمام بمصداقية ودون تهويل.

 الوسائل اإلقناعية وتنويع المؤثرات؛ وذلك بالجمع بين استخدام  تعدد

ة مالحجج العقلية السليمة وتفعيل العواطف والمشاعر، وتحريكها بحك

ترغيباا وترهيباا، مع استثمار ما لدى المستقب ل من قناعات دينية 

 وأعراف اجتماعية وعادات وتقاليد.

 التوكل، وخالصاا هلل سبحانه وتعالى ًل يشوبه حظ نفس العمليكون  أن 

 على هللا ودعاؤه، مع حسن الظن به سبحانه.
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أتي ؛ ونبيِّن فيما يالعفواآلمرة لسلوك المدير هي  من القواعد التاسعةالقاعدة 

 .ثمارهامفهومها، وأدلة األمر بها، و

 مفهوم العفو:

العَْفو  هو التجاوز عن الغفران؛ ويتداخل مفهوم العفو مع مفهومي الصفح 

أثره  إزالةو . والصفح هو ترك التأنيب على الذنبالذنب وترك العقاب عليه

فَاْعف وا  :(ويدل عليه قوله تعالى، ان وًل يصفحيعفو اإلنس فقد النفس؛من 

وا(  (.109البقرة: ) َواْصفَح 

فال  ؛وابالث وجوب يقتضيوإسقاط العقاب ؛ الغفران يقتضي إسقاط العقابو

في هللا  إًلعادة يستعمل يستحق الغفران إًل المؤمن المستحق للثواب ولهذا ًل 

 .فيقال غفر هللا لك

، الهدف  من العفو  هو اإلو ، فإن لم يتحقَّق  اإلصااااالح  مع تَْكرار  العفو  صااااالح 

ساء إليه،  سيء  في إساءت ه، إلى درجٍة تتسبَّب  في األَذى البالغ  للم  وتمادى الم 

، والمطالبة بعقوبة المسيء؛   م  قال شيخ  اإلسالولذلك فهنا وجَب األخذ  بالحقِّ 

ن في العفو فوات  اإلصاااااااالح  واجااب، والعفو  مناادوٌب، فااإذا كااا": ابن تيميااة

به  تأتي  هذا ًل  جٍب، و ا على وا با ندو َنا م قدَّْم نا  لك أن اإلصاااااااالح ، فمعنى ذ

 ".الشريعة  

قاط حقك العفو ٕاسقال ابن القيم رحمه هللا " والذل:العفو  وينبغي التفرقة بين

الترك رغبة في  فتؤثر اًلنتقام،مع قدرتك على  ،وإحساناجودا وكرما 

 اا فان صاحبه يترك اًلنتقام عجز الذل،بخالف  ،قكارم اًلخالماًلحسان و

ا وخوف  فهذا مذموم غير محمود.  نفس،ومهانة  ا

 أدلة الترغيب في العفو:

 ( ع وا إ لَى دَّْت  َمْغف َرةٍ َوَسار  ْن َربِّ ك ْم َوَجنٍَّة َعْرض َها السََّماَوات  َواأْلَْرض  أ ع  م 

يَن ي ْنف ق وَن ف ي السَّ  تَّق يَن الَّذ  ْلم  يَن اْلغَْيَظ وَ ل  م  اء  َواْلَكاظ  اء  َوالضَّرَّ َعن   ْلعَاف ينَ ارَّ

ن ينَ  ْحس  بُّ اْلم   .(133آل عمران: ) (النَّاس  َوَّللاَّ  ي ح 

 ( ثْل َها فََمْن بُّ َعفَا َوأَْصلََح َوَجَزاء  َسيِّ ئٍَة َسيِّ ئَةٌ م  ه  َعلَى َّللاَّ  إ نَّه  ًَل ي ح  فَأَْجر 

ينَ   .(40ورى:الش) (الظَّال م 

 (وا َوْليَْعف وا  .(22النور: ) (َوْليَْصفَح 
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  ( وه ْم َوإ ْن ا لَك ْم فَاْحَذر  ك ْم َعد وًّ ك ْم َوأَْوًَلد  ْن أَْزَواج  يَن آَمن وا إ نَّ م  يَا أَيَُّها الَّذ 

وا  وا َوتَْغف ر  يمٌ تَْعف وا َوتَْصفَح  َ َغف وٌر َرح   .(14التغابن: ) (فَإ نَّ َّللاَّ

 ( ب وا ه ْم َوإ َذا ونَ َما َغض   .(37الشورى: ) (يَْغف ر 

  ن ماٍل، وما زاَد وسلم: )قال رسول هللا صلى هللا عليه ما نَقََصْت َصَدقَةٌ م 

َّ  إًلَّ َرفَعَه  َّللاَّ  بعَْفوٍ َّللاَّ  َعْبداا  ا، وما تَواَضَع أَحدٌ ّلل  زًّ    لم(.)صحيح مس (، إًلَّ ع 

 العفو: ثمار

قد ًل ي تَوصَّل فيها إلى رأْيٍ وسط، بل يَأخذ بالطرفين  خالفاتٍ العفو عالج ل

فيها العسر  والشطط، وقد يحتدم النقاش  ويرتفع اللغط، وتتسع الفجوة ، وتتصل 

 عالجٍ تملكه نفوٌس آمنْت باهلل وابتغْت ما عنده، وتقبل هفالعفو والصفح الجفوة، 

 مؤمنين. قلوٌب امتألْت بمحبة الخير للناس، وتتسع به صدور  قومٍ 

ٍ عند  ا للنْفس من حقِّ العفو والصفح، ونسيان ما تقدَّم وَمَضى، والتنازل عمَّ

بٍن، ولكن رغبة  اآلخرين، ًل عن َضعف أو خَور، وًل بدافع من خوف أو ج 

ا صادقاا لآلخرة على الدنيا، وتفضيالا ل َما يبقى  خالصة فيما عند هللا، وإيثارا

 لى أهمية العفو في اآلتي:تتجو .ويدوم على ما يَفنَى ويزول

 قال  :العْفو  من صاااااافات هللا عز وجل، والعفوِّ من أساااااامائه الحساااااانى

ا  )إ نَّ  :تعالى َ كاَن َعف وًّ َوه َو ) ، وقال ساابحانه:)43النساااء: ) َغف وراا(َّللاَّ

َما  َئات  َويَْعلَم   يِّ  ه  َويَْعف و َعن  الساااااااَّ َباد  َبةَ َعْن ع  َبل  التَّْو ي يَْق ذ  لَّ  ل وَن(عَ تَفْ ا

 (.25الشورى: )

 ن القرآن ع قولكما ورد في ، العفو خلق من أخالق األنبياء والمرسلين

يَب َعلَْيك م  اْليَْوَم يَْغف ر  َّللاَّ  لَك ْم  خوته: )قَالَ إليوسف عليه السالم  ًل تَثْر 

يَن(َوه َو أَْرَحم   م  اح   (.92يوسف: ) الرَّ

 ر ضعفه البشري، وامتثال ألم في العفو رحمة بالمسيء، وتقدير لجانب

 وغفرانه.هللا، وطلب لعفوه 

  فاااي العفاااو توثياااق للاااروابط اًلجتماعياااة التاااي تتعااارض إلاااى الاااوهن

واًلنفصااااام بساااابب إساااااءة بعضااااهم إلااااى بعااااض، وجنايااااة بعضااااهم 

 بعض.على 

 .العفو والصفح عن اآلخرين سبب لنيل مرضات هللا سبحانه وتعالى 

 َوًَل  َوأَْن تَْعف وا أَْقَرب  ل لتَّْقَوى) لى:العفو والصفح سبب للتقوى قال تعا

ا اْلفَْضَل بَْينَك م  .(237البقرة: ) (تَْنَسو 
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ي ؛ ونبيِّن فيما يأتالحلممن القواعد اآلمرة لسلوك المدير هي  العاشرةالقاعدة 

 .ثمارهامفهومها، وأدلة األمر بها، و

 مفهوم الحلم:

ْلااام  اإلْمَهاااال ، وهاااون هيجاااان الغضااابضااابط الااانَّفس عااا هاااو-بالكسااار-الح 

ااااان يقااااادر علاااااى  ْلااااام إًلَّ ممَّ ... وًل يصاااااحُّ الح  بتاااااأخير العقااااااب المساااااتحقِّ 

 .العقوبة وما يجري مجراها

ف ْلم: أن يملك اإلنسااااااااان نفسااااااااه عند ويختلف الحلم عن األناة والرفق،  الح 

 الغضااب، فإذا حصاال غضااٌب وهو قادر على العقاب، فإنَّه يَْحلم وًل يعاقب.

ا األَنَاة: فهي التَّأنِّ ي في األمور وعدم العجلة، وأًلَّ يأخذ اإلنساااااان األمور وأمَّ 

ل ويْحك م على الشَّيء قبل أن يتأنَّى فيه وينظر.  بظاهرها فيتعجَّ

فق: فهو معاملة النَّاس  ا الرِّ  ى حتوخفض الجناح والسهولة والهون  بالرقةوأمَّ

ن العقوبة و  بهم.النَّكال، فإنَّه يرف ق وإن استحقُّوا ما يستحقُّون م 

لة بين وفضي طرفين،وليس معنى الحلم التباطؤ والكسل، وإنما هو وسط بين 

ه كان توانياا وإهماًلا أو تبلُّدَ طبع، وانعدامه أو ضعفه دِّ فإذا زاد عن ح رذيلتين،

 واًلعتدال.عجلة وطيش وسرعة غضب، واألصل هو القصد 

ا مفطوو ا أن يكون حليما ا على الخير مجبوًلا عليهالحليم إمَّ ا أن يكون ، را وإمَّ

ا، ويأمره  الحليم ثائَر النَّفس، أزعجه َمْن َظلََمه؛ فيصبر محتسباا ويصفح قادرا

 .إيمانه بالع ْرف والعَْفو عن الجاهلين

 أدلة الترغيب في الحلم:

 (مٍ ل يحَ فَبَشَّْرنَاه  ب غ الٍم : )عن إسماعيل فقال وصف هللا بعض أنبيائه بالحلم 

 (.101)الصافات:

  ( ٌاه يَم ألوَّ  (.114التَّوبة:) (َحل يمٌ إ نَّ إ ْبَراه 

 ( يَم ن يبٌ  لََحل يمٌ إ نَّ إ ْبَراه  اهٌ مُّ  (.75هود:) (أَوَّ

  هللا :ا إ نَّ فيَك لََخْصلَتَْين  يحبُّه مالقيس: )قال صلى هللا عليه وسلم ألشجِّ  عبد 

ْلم  واألناة    (.صحيح ابن حبان) (الح 

 (األَنااااة  ماان هللا  والعََجلااة  ماان الشااايطان  )ل صاالى هللا عليااه وساالم: قااا 

  (.سنن الترمذي)
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 الحلم: ثمار

ثيرات، فمنهم َمْن تستخفُّه التَّوافه  تتفاوت درجات النَّاس في الثَّبات أمام الم 

ه الشَّدائد فيبقى على وقعها األليم،  ق  على عجٍل، ومنهم َمْن تستفزُّ فيَْستَْحم 

ل قه.محتفظا  قال األحنف بن قيس رحمه هللا: "ما  ا برجاحة فكره، وَسَجاحة خ 

آذاني أحٌد إًل أخذت في أمره بإحدى ثالٍث: إن كان فوقي َعَرْفت  له فضلَه، 

 وإن كان مثلي تفضلَّت  عليه، وإن كان دوني أكرمت  نفسي عنه".

ْلم وَكثَْرة  الغضب آفتان عظيمتان، إذا انتشرتا إن  ضتا في مجتمعٍ ما قَ قلَّة الح  وَّ

ة سحيقة نة . ولذلك تجب اًلستعاب نيانه، وهدمتا أركانه، وقادتا المجتمع إلى هوَّ

 الحلم ومنها:بالوسائل التي تعين على اكتساب 

  تذكُّر كثرة حلم هللا على العبد، فاهلل سبحانه وتعالى حليم: يرى معصية

َ يَْعلَم  َما ف ي َواعْ ) العاصي ومخالفته ألمره فيمهله، قال تعالى: واْ أَنَّ َّللاِّ لَم 

َ َغف وٌر َحل يمٌ  واْ أَنَّ َّللاِّ وه  َواْعلَم  ك ْم فَاْحَذر   .(235البقرة: ) (أَنف س 

  ًل يبلاااغ العباااد "معاوياااة بااان أباااي سااافيان رضاااي هللا عنهماااا: تاااذكر قاااول

ه شااهوته، وًل يبلااغ ذلااك  ااه جهلااه، وصاابر  ْلم  أي حتااى يغلااب ح  مبلااغ الاارَّ

ة ْلم إًلَّ بقوَّ    ".الح 

  مخالطة السُّفهاء؛ فإنَّ مجالستهم داء، وإنَّه َمن يَْحل م عن السَّف يه ي َسر تجنب

ه، وَمن يجبه يندم، وَمن ًل يقر بقليل ما يأتي به السَّف يه، يقر  ْلم   الكثير.ببح 

 الحلم:  من ثمار

  الفعل.الحليم عظيم الشَّأن، رفيع المكان، محمود األمر، مرضي 

 يل كمال العقل وسعة الصَّدر، وامتالك النَّفس.دل الحلم 

  على تآلف القلوب ونشر المحبَّة بين النَّاس.الحلم يعمل 

  البغضاء بين النَّاس ويمنع الحسد.الحلم يزيل 

 .ْلم عواقبها محمودة  صفة الح 

  ه على ْلمه أنَّ النَّاس أنصار  َوض الَحليم عن ح  ل ع   الجاهل.أوَّ
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 المديرسلوك عن : األوامر الناهية ةالسابعالمجموعة 

   القواعد العشرة اآلتية:ك المدير من وسلعن القواعد الناهية مجموعة تتكون 

 

 :أمورثالثة على كل قاعدة  زكِّ ترو

 .المفهوم العام للقاعدة 

  ؛ حيث يتم عرض نماذج من األدلة القاعدة للنهي عنالدليل الشرعي

 وليس حصراا لها.

 القاعدة. آثار 
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سلوك المدير هي الظلم؛ ونبيِّن فيما عن القاعدة األولى من القواعد الناهية 

   ها.آثارمفهومها، وأدلة النهي عنها، ويأتي 

 مفهوم الظلم:

ا بنقصان أو بزيادة؛ هو  الظلم وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ إمَّ

 .وإما بعدول عن وقته أو مكانه

ا وهو أيض بالجورفيوصف  العدول عن الحقأما وأصل الظلم نقصان الحق، 

 من الظلم.

في و، والظلم يكون في البعض والكل؛ بالهضمونقصان بعض الحق يوصف 

ا) :قرآنال ا َوًل َهْضما  (.112 طه) (فاَل يََخاف  ظ ْلما

 :الظلم ثالثة أنواعو

 وهو الشرك باهلل وًل يمحى إًل ظلم بين اإلنسان وبين هللا تعالى :

 بالتوحيد.

 .ظلم بين الناس وًل يسقط إًل بإعطاء المظلوم حقه 

 ار يمحى بالتوبة واًلستغف ؛ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل

 . ونحو ذلك سنات الماحية والمصائب المكفِّ رةوالح

 وًل يخرج الظلم عن صورتين:

  كالسب والشتم والغيبة والنميمة والسخرية والقذف  باللسان:ظلم

 الزور.وشهادة 

  كالقتل والضرب والسرقة وأكل الربا والتجسس وأكل  بالفعل:ظلم

اتهم، قمستحأموال الناس بالباطل وتتبع العورات وعدم تسليم العمال 

 .الحدود في العقارات وخيانة األمانة وغيرها وتجاوز

لونه  ن الظلمة ًل يباشر الظلم بنفسه بل تجد له أعوانا يعينونه ويسهِّ  كثير م 

اَن َمن أع) وسلم:قال صلى هللا عليه ؛ عليه وًل يعلمون أنهم في اإلثم سواء

لى وقال ص(. صحيح الترغيب)( فقد باَء بغضٍب من هللا   بظلٍم؛على خصومٍة 

ا ليدحَض بباطله  حقًّا، فقْد برئْت منه  ذمة  هللا  هللا عليه وسلم: ) مْن أعاَن ظالما

 (.صحيح الجامع) (ورسول ه  
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 أدلة تحريم الظلم:

 ( َ ا ًلَ يَْظل م  إ نَّ َّللاِّ ن لَّد ْنه  أَْجرا ْفَها َوي ْؤت  م  ةٍ َوإ ن تَك  َحَسنَةا ي َضاع  ثْقَاَل َذرَّ م 

ا يما  (40النساء:( )َعظ 

 ( َ ونَ النَّاَس َشْيئاا ًلَ يَْظل م  إ نَّ َّللاِّ ْم يَْظل م  نَّ النَّاَس أَنف َسه   (.44: يونس) (َولَـك 

 ( َي َخَذ اْلق َرى َوه  َك إ َذا أَ بِّ  َك أَْخذ  َر ل  َكَذ َمةٌ َو ْخَذه  أَل يٌم  َظال  يٌد( إ نَّ أَ د  شااااااااَ

 (.102هود: )

 )  يَن لَّاااااذ  اااااواَونَق اااااول  ل  ذ وق اااااوا َعاااااَذاَب النَّاااااار  الَّت اااااي ك نااااات م ب َهاااااا  َظلَم 

ب ونَ   (.42سبأ: ) (ت َكذِّ 

   َينَ  )َوق يل ب وَن( ذ وق وا َما ك ْنت ْم  ل لظَّال م   .(24)الزمر:تَْكس 

 ( د وَد َّللاَّ  فَقَْد  (.1الطالق: ) (َظلََم نَْفَسه  َوَمن يَتَعَدَّ ح 

 (َْم أَن لَّْعن ٌن بَْينَه  َؤذِّ  ينَ ة  َّللاِّ  َعلَى فَأَذََّن م   (.44األعراف:( )الظَّال م 

  َّيَن يَأْك ل وَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى  )إ ن ا الَّذ  ْم نَاراا ظ ْلما إ نََّما يَأْك ل وَن ف ي ب ط ون ه 

يراا(َوَسيَْصلَْوَن   .(10)النساء: َسع 

  ي )قال هللا تبارك وتعالى:  :وسلمقال رسول هللا صلى هللا عليه بَاد  يا ع 

ْمت   ا،  الظُّْلمَ إنِّ ي َحرَّ ما َحرَّ ي، َوَجعَْلت ه  بْينَك ْم م  واعلَى نَْفس   (فال تََظاَلم 

 )صحيح مسلم(.

 ت ْحَمااال  علاااى اْلغََماااام   اْلَمْظل اااوم  )َوَدْعاااَوة   :قاااال علياااه الصاااالة والساااالم

بُّ عااااز وجاااال وعزتااااي  َوت ْفااااتَح  لهااااا أَْبااااَواب  السااااماء َويَق ااااول  الاااارَّ

َرنَّك   يٍن(َولَْو بَْعَد  ألَْنص   (صحيح ابن حبان) ح 

 ( :ا قال صلى هللا عليه وسلم ذ وا على  الظَّال مَ إ نَّ الناس إذا َرأَو  فلم يَأْخ 

قَاب ه   م  هللا ب ع  ه   (.صحيح ابن حبان) (يََدْيه  أَْوَشَك أَْن يَع مَّ

 الظلم: آثار

 :ًلَ يَ )قااال تعااالى:  الظااالم مصاااااااروف عن الهاادايااة َ ي اْلقَْوَم إ نَّ َّللاِّ د  هااْ

ينَ   .(51المائدة: ) (الظَّال م 

 ونَ )قال تعالى:  ًل يفلح أبداا: الظالم  .(21األنعام:) (إ نَّه  ًلَ ي ْفل ح  الظَّال م 

 الظالم عليه اللعنة من هللا،  : ينَ )يقول هللا عزَّ وجلَّ  يَْوَم ًل يَنفَع  الظَّال م 

مْ  م  اللَّْعنَة  َولَه  ْم َولَه  َرت ه   .(52غافر: ) الدَّار(  س وء   َمْعذ 

 يٍم َوًل َشف يعٍ )قال تعالى:  ،يحرم من الشفاعة الظالم ْن َحم  يَن م  َما ل لظَّال م 

  (.18غافر: ) (ي َطاع  
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  قال عليه الصالة والسالم:  ،تصيبه دعوة المظلوم وًل تخطئهالظالم

، فإنَّه ليَس بْينَها وبْيَن هللا  ) جابٌ اتَّق  َدْعَوةَ الَمْظل وم   ي(.)صحيح البخار ( ح 

 يَن آَمن واْ َولَْم يَْلب س واْ إ يَمانَه م ب  )ال هللا تعالى: ق ،بالظلم يرتفع األمن ظ ْلٍم الَّذ 

ْهتَد ونَ  م  األَْمن  َوه م مُّ  .(82األنعام:) (أ ْولَـئ َك لَه 

 ن قَْريٍَة أَْهلَكْ )قال تعالى:  ،سبب للبالء والعقاب الظلم َي نَافََكأَيِّ ن مِّ  َها َوه 

ٍر  َلٍة َوقَصاااااااْ عَطَّ َها َوب ئٍْر مُّ وشااااااا  َيةٌ َعلَى ع ر  َي َخاو  َمةٌ فَه  يد( ٍ َظال  شااااااا   مَّ

  .(45الحج:)

  :وا)وقال سبحانه ا َظلَم   .(59الكهف: ) (َوت ْلَك اْلق َرى أَْهلَْكنَاه ْم لَمَّ
 وقيل في الظلم كالم كثير منه:

  .لكل ظالم نهاية 

  ا  عليه.  طس لِّ من أعان ظالما

 همن طال تعدِّيه كثرت أعادي. 

 .ظلم الضعيف أفحش ظلم 

 ةالظلم أسرع شيء إلى تعجيل نقمة وتبديل نعم. 

 .ظلم األقارب أشد وقعا من السيوف 

  .لمن تشتكي إذا كان خصمك القاضي 

 .من ظلم نفسه فهو لغيره أظلم 

 .جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة 

 لم الناس فاذكر قدرة هللا عليك. إذا دعتك قدرتك إلى ظ 

  يا ظالم، هل سألت نفسك وأجبت عن السؤال بصدق، هل أنت راض

 عن نفسك؟! 

  !يا ظالم، هل تظن أنك مخلد، أو أنك بمعزل عن عذاب هللا وعقابه؟ 

 أن الجزاء من جنس العمل؟!  :يا ظالم، هل تعلم أن سنة هللا الغالبة 

 لى ظلم المخالفين لك أو لهم يا ظالم، هل تظن أن من يساعدونك ع

 سيحاسبون عنك؟! 

  !يا ظالم، ألم تعلم أن للمظلوم ربا تكفل بنصرته ولو بعد حين 

  !يا ظالم، هل تعلم أن عاقبة الظلم وخيمة في الدنيا قبل اآلخرة؟ 

  !يا ظالم، ألم يردعك عن الظلم ما حل بالظالمين من قبلك 

  ل اآلخرة! الدنيا قب في-تتبلم إن -يا ظالم، ترقب كيف سينتقم هللا منك 

 وعنـد هللا تجتمع الخصوم      إلى ديـان يوم الدين نمضي 
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يما ونبيِّن ف الكبر؛سلوك المدير هي عن من القواعد الناهية  الثانيةالقاعدة 

 .هاآثاريأتي مفهومها، وأدلة النهي عنها، 

 مفهوم الكبر:

عور شمع ان ما فيه من الفضائل، استعظام اإلنسان نفسه، واستحسهو  الكبر

اًلت هو انفعواحتقارهم. و واًلستهانة بالناس، واستصغارهمخادع باًلستعالء 

يه  ) سبحانه:داخلية أساسا، كما قال هللا  ْبٌر َما ه ْم ب بَال غ  ْم إ ًلَّ ك  ه  د ور   (إ ْن ف ي ص 

 .وما يظهر من سلوكيات المتكبر ترجمة لهذه اًلنفعاًلت، (56)غافر: 

برَ بيِّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مفهوم الكبر بقوله: )قد و  بََطر  الحقِّ  الك 

الناس: احتقارهم  أو غمط وغمص، فبطر الحق: رده وجحده(؛ وغمص  النَّاس  

 .وازدراؤهم

ْبر نوعان: باطن وظاهرو ل ٌق في نفس اإلنسان، والظاهر:  :الك  فالباطن: خ 

ه األعمال الظاهرة هي ثمرات ل َما في أعمال تَْصدر عن الجوارح، وهذ

 الباطن، فالباطن هو األصل، والظاهر فْرعٌ منه.

ْبر الباطني معناه: أن يرى المتكبِّ ر  نفَسه فوَق َمن يتكبَّر عليه، بحيث  والك 

يَصير ذلك كالعقيدة عنده، فيفرح به، ويَْركن إليه، ويعتزُّ في نفسه بسببه، 

ْبر. ل ق الك   وذلك هو خ 

ْبر هو ك فر، وآَخر هو معصية ْبر قسمان:الك  و ، فالك فر هو ما كان المتكبَّر  ك 

 .عليه هو هللا ورسوله، أو كتابه، أما المعصية فما دون ذلك

ْبر يَستدعي توافر أموٍر ثالثةوعلى هذا،   تكبَّرموجود ي، وإنسان متكبِّ ر :فالك 

ْبر، اإلنسان عليه ر أن يو. سبب لهذا الك  تكبِّ ر، دون أنفال ي تََصوَّ  َجد إنسان م 

 .يوَجَد َمن يتكبَّر عليه

سَّه  بر حين يَستشري في النْفس، ويَتمكَّن من قلب اإلنسان، ويَمل ك عليه ح  الك 

ل ق من وف ْكره، يكون أسوأَ ما ي صيب اإلنسان من أمراض القلب؛  ن خ  فما م 

فاا به تَّص  ْبر م  د صاحَب الك    .األخالق المذمومة، إًلَّ وتَج 

ًل يحبُّ للمؤمنين ما يحبُّ لنفسه، وًل يَقدر على التواض ع، وًل  المتكبرو

قد، وًل يتغلَّب على الغضب والغْيظ، وًل يستطيع دْفَع اْلَحسد  يتخلَّص من اْلح 

عن نفسه، وًل يَقبل نصيحة ناصحٍ، وًل تعليم عال م، وًل يعامل الناس إًلَّ 
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ر من باًلزدراء واًلحتقار، وإذا َمَشى اخْ  تَال، وإذا تكلَّم اْفتََخر، وإذا نَصح َسخ 

ب  الناس وحقَّرهم، وإذا تَحدََّث تقعَّر في الكالم وتشدَّق، وإذا جالََس الناَس َغض 

ل  الكالم، وغاية  التعظيم واًلحترام.  إذا لَم يكْن له صدر  المجلس، وأوَّ

ل  أنه-هللا عليه وساالَّم  صاالَّى-فلذلك أخبر النبيُّ  لبه الجنةَ َمن كان في قًل يدخ 

ْبرٍ  ة من ك  ثقال  َذرَّ بر  المتكبِّ رين عن الجنة؛ ألنه حَجبَهم عن  ؛م  فقد حَجَب الك 

 .األخالق الحميدة

 أدلة تحريم الكبر:

 ل الاذنوب التي ع صاااااااي هللا تباارك وتعاالى بهاا ْبر من أوَّ ا ) :الك  َوإ ْذ ق ْلناَ

َجد و د واْ آلَدَم فَساااااااَ ج  َكة  اساااااااْ تَْكبَرَ اْ إ ًلَّ إ ْبل يَس أَبَى ل ْلَمالَئ  َن  َواساااااااْ َوَكاَن م 

ينَ   .(34البقرة: ) (اْلَكاف ر 

 ْبر سبب رئيس في هالك األمم السابقة ْم ل تَْغف َر لَ ) :والك  ْم َوإ نِّ ي ك لََّما َدَعْوت ه  ه 

وا  ْم َوأََصرُّ ْم َواْستَْغَشْوا ث يَابَه  ْم ف ي آَذان ه  وَواْستَ َجعَل وا أََصاب عَه  ا ْكبَر 

اا  .(7نوح: ) (ْست ْكبَارا

  يَن : )سبب للصرف عن دين هللاالكبر ف  َعْن آيَات َي الَّذ  ونَ يَتَكَ َسأَْصر   بَّر 

(ف ي اأْلَْرض  ب غَْير    (. 146األعراف: ) اْلَحقِّ 

 ( ٌَرة ْنك  ْم م  َرة  ق ل وب ه  اآْلخ  ن وَن باااا  يَن ًَل ي ْؤم  ذ  الااااَّ ٌد فااااَ هٌ َواحاااا  ْم إ لااااَ ك  َوه ْم إ َله 

ونَ  تَْكب ر  ساااااااْ بُّ  ،م  وَن َوَما ي ْعل ن وَن إ نَّه  ًَل ي ح  رُّ َ يَْعلَم  َما ي سااااااا  ًَل َجَرَم أَنَّ َّللاَّ

ينَ  ْستَْكب ر   .(23-22النحل: ) (اْلم 

 :وا َعلَااى ) ساابب لاادخول النَّااار والخلااود فيهااا يَن َكفَاار  َويَااْوَم ي ْعااَرض  الَّااذ 

ْنيَا َواْسااااتَْمتَْعت م ب َهااااا فَاااااْليَْوَم النَّااااار  أَْذَهْباااات ْم َطيِّ بَااااات ك   ْم ف ااااي َحيَااااات ك م  الاااادُّ

اااون  ب َماااا ك نااات ْم  ونَ ت ْجاااَزْوَن َعاااَذاَب اْله  ف اااي األَْرض  ب غَْيااار  اْلَحاااقِّ   تَْساااتَْكب ر 

 .(20األحقاف: ) (َوب َما ك نت ْم تَْفس ق ونَ 

 ( َْر َخدََّك ل لنَّاس  َوًَل تَْمش  ف ي اأْل ا َوًَل ت َصعِّ  بُّ ْرض  َمَرحا َ ًَل ي ح   ك لَّ إ نَّ َّللاَّ

ْختَاٍل  ورٍ م  ْن َصْوت َك إ نَّ أَْنَكَر اأْلَْصَوات   ،فَخ  ْد ف ي َمْشي َك َواْغض ْض م  َواْقص 

ير( )لََصْوت    .(19 – 18لقمان: اْلَحم 

  ( َا  َوًل َق اأْلَْرَض َولَْن تَبْ تَْمش  ف ي اأْلَْرض  َمَرحا بَاَل إ نََّك لَْن تَْخر  ل َغ اْلج 

ْنَد َربِّ َك  ،ط وًلا  وهاا(ك لُّ َذل َك َكاَن َسيِّ ئ ه  ع   .(38 – 37اإلسراء: ) َمْكر 
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   َيَن  )ت ْلك لَّذ  َرة  نَْجعَل َها ل  ا ف ي اأْلَْرض  الدَّار  اآْلخ  يد وَن ع ل وًّ داا َوًَل فََساًَل ي ر 

تَّق ينَ  ْلم   .(83القصص: ) (َواْلعَاق بَة  ل 

   تََكبِّ رٍ يَْطبَع  َّللاَّ  َعلَى ك لِّ  قَْلب   كَ )َكَذل  .(35غافر: ) (َجبَّارٍ  م 

  َيَن  )َوقَال ْب لَك ْم إ نَّ الَّذ  ونَ َربُّك م  اْدع ون ي أَْستَج  بَاَدت ي  يَْستَْكب ر  َعْن ع 

ينَ  ر  ل وَن َجَهنََّم َداخ   .(60غافر: ) (َسيَْدخ 

  :دخل  الجنَّةَ من كاَن في قلب ه ًل ي)قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ن  ةٍ م  بر  مثقال  ذرَّ  )صحيح مسلم(. (ك 

  :برياء  )وقال صلى هللا عليه وسلم: يقول هللا تعالى دائي،الك  العَظمة  و ر 

 (.تخريج المسند) (فَمن نازَعني واحداا منهنَّ ألقيت ه  في جهنَّمَ  إزاري،

ْبر ْبرياء هي العز والملك، وليست من الك  في شيء، والشاهد قوله  والك 

( )يونس:  يَاء ف ي األَْرض  ْبر   (.78تعالى: )َوتَك وَن لَك َما اْلك 

 الكبر: آثار

بر  " القيِّ م:ابن  قال والمهانة والدناءة، وأْصل أْصل األخالق المذمومة كلِّ ها الك 

ة، فالفخر والبَطر، واألََشر  مَّ األخالق المحمودة كلِّ ها الخشوع  وعلو اله 

يالء والظلم، والقسوة والتجبُّر، واإلعراض والع   جب، والحسد والبغي، والخ 

ئاسة، وأن  وإباء قَبول النصيحة، واًلستئثار، وطلب العلو، وحب الجاه والرِّ 

بري حَمد بما لم يفعْل، وأمثال ذلك،  ن الك   ."كلها ناشئةٌ م 

بر والحسد، والغضب والشهو أْركان الكفر أربعة:: "أيضاوقال   كبر ة: فالالك 

يمنع ه اًلنقياد، والحَسد يمنعه قَبول النصيحة وبْذلها، والغَضب يمنعه العدل، 

بر سه ل عليه اًلنقياد، وإذا  َغ للعبادة، فإذا انهدم ركن  الك  والشهوة تمنعه التفرُّ

كن الغضب  كن الحَسد سه ل عليه قَبول النُّصح وبذله، وإذا انهَدم ر  انهَدم ر 

كن الشهوة سه ل عليه الصبر سه ل عليه العدل و التواض ع، وإذا انهَدم ر 

 ".والعَفاف والعبادة

ْبر  :من آثار الك 

 :ومن حرم النظر واًلعتبار، كانت عاقبته  الحرمان من النظر واًلعتبار

ا على عيوبه وأخطائه، غارقاا  البوار والخسران المبين؛ ألنه سيبقى مقيما

 في أوحاله، حتى تنتهي الحياة.

 اشتغال المتكبر بنفسه يجعله في إعراضألن  اًلضطراب النفسي:القلق و 

 .تام عن معرفة هللا وذكره
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 :وذلك أن المتكبر لظنه أنَّه بلغ الكمال في كلِّ   المالزمة للعيوب والنقائص

شيء ًل يفتش في نفسه، حتى يعرف أبعادها ومعالمها، فيصلح ما هو في 

ا أو إرشاداا من حاجة منها إلى إصالح، وًل يقبل كذلك نصحا  ا أو توجيها

ا لها إلى أن  اآلخرين، ومثل هذا يبقى غارقاا في عيوبه ونقائصه، مالزما

 تنقضي الحياة، ويدخل النار مع الداخلين.

 :وذلك أمر بدهي، فإنَّ من  الحرمان من الجنة واستحقاق العذاب في النَّار

ا على عيوبه ورذائ به  له، ستنتهييعتدي على مقام األلوهية، ويظلُّ مقيما

ا يستحق به ثواباا أو مكافأة، فيحرم الجنة  ا، وما حصَّل خيرا الحياة حتما

 مؤبداا أو مؤقتاا.

 :لقلوب ذلك أنَّ ا قلة كسب األنصار بل والفرقة والتمزق، والشعور بالعزلة

بلت على حبِّ  من أًلن لها الجانب، وخفض لها الجناح، ونظر إليها من  ج 

 دوٍن ًل من عٍل.

  :الكبر عالج

 أوًل بالوعي بهذا الخلق، وضرورة تعديله، ثم اًلستعاذة باهلل  العالج يبدأ

ْذ ب اّللَّ  ) ؛منه يه  فَاْستَع  ْبٌر َما ه ْم ب بَال غ  ْم إ ًلَّ ك  ه  (. 56)غافر:  (إ ْن ف ي ص د ور 

فإذا تغيرت نظرته للمرض واتضحت له حقيقته وأصبحت موازينه في 

  .اإلسالم، اجتهد للتخلص منهالحكم عليه هي موازين 

  أن يعدل أفكاره عن نفسه، ليكون نظرة صحيحة عن الذات فهو الضعيف

الفقير الذليل الذي ما يلبث عمره أن ينتهي في أية لحظة وما يلبث أن 

يمرض بأصغر وأقل فيروس أو بكتيريا وما يلبث أن ينقطع جهده بأقل 

يد " مجهود أو عمل!! "يَا أَيَُّها النَّاس  أَنْ  ت م  اْلف قََراء  إ لَى َّللاَّ  َوَّللاَّ  ه َو اْلغَن يُّ اْلَحم 

 .(15)فاطر:

 ؛الكبر مرض يمكن عالجه ولكن قد فشلت فيه األدوية البعيدة عن اإليمان 

إذ إنه ينمو في بيئة األثرة وحب الذات، وأما العالج اإليماني فهو النافع 

آلخرين والتواضع لهم فيه إذ يأمر اإليمان بالحرص على مصلحة ا

ن ينَ )وخفض الجناح قال هللا تعالى:  ْؤم    (88)الحجر:  (َواْخف ْض َجنَاَحَك ل ْلم 

  إن الموازين اإلسالمية القائمة على التفاضل بالتقوى والعمل الصالح هي

التي تمنع التكبر بالمال والنسب والعلم والجمال والقوة وغيرها؛ فعالج 
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كاملة لتربية الشخص على التعامل بموازين الكبر يدخل في منظومة مت

 .اإلسالم في الحياة

  بالمواظبة على أخالق التواضع،  الناتجة عن الكبرمعالجة السلوكيات

واًلطالع على سير المتواضعين والتأسي بهم، كذلك صحبة أهل 

كذلك قد وصف العلماء للمتكبر  .التواضع والفقراء ومجالسة المساكين

رت ولمن كب ؛نفسه أن يتصنع التواضع كعالج لذلكالذي يريد معالجة 

 .عليه نفسه أن يكسر شوكتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

سلوك المدير هي التعامل بالربا؛ ونبيِّن عن القاعدة الثالثة من القواعد الناهية 

 .هاوآثارفيما يأتي مفهومها، وأدلة النهي عنها، 

 مفهوم التعامل بالربا:

 وعان:الربا ن

يو الربا الجلي، ربا الديون )ربا النسيئة( نه هو الزيادة التي ينالها الدائن من َمد 

لربا ، وهذا النوع من االنسيئة وهي التأجيل، أي: الزيادة بسبب نظير التأجيل

 .الكريم هو المنصوص على تحريمه في القرآن

ربوية ف البيع جنٍس من األصناوهو ، الربا الخفي (الفضلالبيوع )ربا ربا 

الا أو  بجنسه مع زيادةٍ في أحد البدلين على اآلخر، سواءا كان ذلك البيع معجِّ

الا، فال  وقد ذكر رسول هللا صلى هللا وسلم  .عالقة للزيادة بالتأخيرمؤجِّ

، األصناف الربوية بقوله:  ِّ ، واْلب رُّ بالب ر  ة  ة  بالف ضَّ )الذََّهب  بالذََّهب ، واْلف ضَّ

ير  با ثٍْل، َسواءا بَسواٍء، والشَّع  ثاْلا بم  ْلح ، م  ْلح  بالم  ، واْلم  ، والتَّْمر  بالتَّْمر  ير  لشَّع 

ئْت ْم، إذا كاَن يَداا بيٍَد( ، فَب يع وا كيَف ش  ه األْصناف   يَداا بيٍَد، فإذا اْختَلَفَْت هذ 

 )صحيح مسلم(.

م لما فيه جلي وخفيابن القيم: الربا نوعان: وقال  رِّ  رر من الض؛ فالجلي ح 

رم ألنه ذريعة إلى الجليالعظيم.  ريم وتح، فتحريم األول قصداا، والخفي ح 

، فأما الجلي فربا النسيئة، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ الثاني وسيلة

ر دينه ويزيده في المال  .مثل أن يَؤخِّ 

حاااديث النباااي  ورد فااايرباااا الفضااال مااان بااااب ساااد الاااذرائع، كماااا  فتحاااريم

ْرَهَم علياااااه وسااااالم: ) صااااالى هللا ، وًل الااااادِّ  يناَرْين  يناَر بالااااادِّ  ًل تَب يع اااااوا الااااادِّ 

. ْرَهَمْين   )صحيح مسلم(. (.بالدِّ 

؛ وهو القروض ألجل هو ربا النسيئة في الديون( البنوك) ربا المصارفو

ثمار وشهادات اًلست وكذلك الودائع المصرفية، ،مقابل فائدة شهرية أو سنوية

ا.ذات للعائد الثابت ا  وخصم األوراق التجارية. لمحدد سلفا

 . باألدلة القاطعة من القرآن والسنة واإلجماع والتعامل بالربا محرم



183 
 

رى ثم يشتريها مرة أخ مؤجل،أن يبيع السلعة بثمن  وهوبيع العينة  تحريم

وف يسدده وس للمشتري،فتكون الصورة النهائية حصول النقد ، نقدا بثمن أقل

 .بيعكأنَّه قرٌض في صورة ف مدة،بأكثر منه بعد 

 أدلة تحريم الربا:

 ( يَن يَأْك ل وَن بَاالَّذ  َن  الرِّ  ي يَتََخبَّط ه  الشَّْيَطان  م  وَن إ ًلَّ َكَما يَق وم  الَّذ  ًَل يَق وم 

ثْل   ْم قَال وا إ نََّما اْلبَْيع  م  بَااْلَمسِّ  َذل َك ب أَنَّه  بَا مَ َوأََحلَّ َّللاَّ  اْلبَْيَع َوَحرَّ  الرِّ   الرِّ 

ه  إ لَى َّللاَّ  َوَمْن  ْن َربِّ ه  فَاْنتََهى فَلَه  َما َسلََف َوأَْمر  َظةٌ م  فََمْن َجاَءه  َمْوع 

بَايَْمَحق  َّللاَّ   ، َعاَد فَأ ولَئ َك أَْصَحاب  النَّار  ه ْم ف يَها َخال د ونَ  َوي ْرب ي  الرِّ 

بُّ ك لَّ َكفَّ  َدقَات  َوَّللاَّ  ًَل ي ح  ل وا  ، اٍر أَث يمٍ الصَّ يَن آََمن وا َوَعم  إ نَّ الَّذ 

ْم َوًَل  ْنَد َربِّ ه  ه ْم ع  ْم أَْجر  َكاةَ لَه  ا الزَّ اَلةَ َوآَتَو  وا الصَّ ال َحات  َوأَقَام  الصَّ

ْم َوًَل ه ْم يَْحَزن ونَ  وا َما  ، َخْوٌف َعلَْيه  َ َوَذر  يَن آََمن وا اتَّق وا َّللاَّ يَا أَيَُّها الَّذ 

َن بَ  بَاق َي م  ن ينَ  الرِّ  ْؤم  َن َّللاَّ   ، إ ْن ك ْنت ْم م  فَإ ْن لَْم تَْفعَل وا فَأَْذن وا ب َحْرٍب م 

ونَ  وَن َوًَل ت ْظلَم  ء وس  أَْمَوال ك ْم ًَل تَْظل م  َوإ ْن  ، َوَرس ول ه  َوإ ْن ت ْبت ْم فَلَك ْم ر 

َرةٌ إ لَى َمْيَسَرةٍ َوأَ  ْن تََصدَّق وا َخْيٌر لَك ْم إ ْن ك ْنت ْم َكاَن ذ و ع ْسَرةٍ فَنَظ 

ونَ   (.280 – 275البقرة: )  (تَْعلَم 

 ( :قالواقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وب قات  : اْجتَن ب وا السَّْبَع الم 

، وقَتْل  النَّْفس  الَّتي  ْحر  ْرك  باّللَّ ، والسِّ  ؟ قاَل: الشِّ  يا َرسوَل َّللاَّ  وما ه نَّ

َم  ، َحرَّ باَّللاَّ  إًلَّ بالَحقِّ  ، وأَْكل  الرِّ  ْحف  ، والتََّولِّ ي يَوَم الزَّ ، وأَْكل  مال  اليَت يم 

نات  الغاف الت   ْؤم  ْحَصنات  الم   )صحيح البخاري(. (وقَْذف  الم 

 لَعََن َرسول  هللا  َصلَّى : قال هللا بن مسعود رضي هللا عنه حديث عبد(

ِّ َّللاَّ  عليه وسااااااالََّم  َل الر  ، َوقاَل: ه ْم َباآك  َدْيه  اه  َله ، َوَكات َبه ، َوشاااااااَ ْؤك  ، َوم 

 )صحيح مسلم(. َسَواٌء(

 ينَة  تَبَايَْعت ْم  )إ َذا َوَسلََّم:َصلَّى َّللاَّ  َعلَْيه   قال ،اَوأََخْذت ْم أَْذنَاَب  ،ب اْلع   ْلبَقَر 

يت ْم  ْرع ،َوَرض  َهاَد،َوتََرْكت ْم  ب الزَّ ع ه  َحتَّى َسلََّط َّللاَّ   اْلج   َعلَْيك ْم ذ ًلًّ ًَل يَْنز 

ع وا إ لَى  ين ك مْ تَْرج   ) .داودأبي  سنن ((د 

 ( :يبقى ًل زماٌن؛ الناس   على لَيأتينَّ قال رسول هللا صلى هللا علية وسلم 

باأَكَل أحٌد إًل   داود(.سنن أبي  ((فإن لم يأكْله  أصابه  من ب خاره ؛الرِّ 
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 الربا: آثار

ار، ته: النقود، اًلدخار واًلستثماسيمة على اًلقتصاد بكل متغيرللربا آثار ج

 المالية العامة. ًل يتسع المجال لتفصيلها.واإلنتاج، عدالة التوزيع، 

 وتمتد األضرار الوخيمة للربا إلى الجوانب اًلجتماعية واألخالقية مثل:

  الفائدة التي يحصااااااال عليها المرابي ًل تأتي نتيجة عمل إنتاجي؛ بل

 .تقطاع من مال الفرد، أو من ثروة األمة دون أن ينتج ما يقابلهاس

 ئة ناسمن  يدفع الربا ف لة، وتمكنهم من زيادة  ال إلى الكساااااااال والبطا

 .ثروتهم بدون جهد وعناء

 الربا يؤدي إلى ظاهرة التضخم في المجتمع. 

  إثقال كاهل المقترضين عند العجز عن التسديد لتضاعف سعر الفائدة

 .االمحرمة شرعا 

  الربا يساااااتغل حاجة المحتاجين ويلحق بهم الكثير من األضااااارار دون

 .اختيار منهم

  ينمي الضاااغائن واألحقاد بين الناس لعدم اقتناع المقترض بما أخذ منه

 .مهما كانت حاجته ورغبته فيه

 يلغي معاني الفضيلة والتعاون على البر والتقوى. 

بَا َوأََحلَّ َّللاَّ  ) ،الفرق بين البيع والربا َم الرِّ   ):275: )البقرة) اْلبَْيَع َوَحرَّ

  ند حلول ما الربا فهو الزيادة على الثمن ع البيع مبادلة عين بثمن، أ

 .األجل وتعذر التسديد

  البيع تبادل المنافع برضاااااااا الطرفين، أما الربا فهو اساااااااتغالل الغني

 .لحاجة الفقير وعجزه عن الوفاء

 فااي التجااارة، أمااا فااي الربااا  الااربح فااي البيااع مقاباال الجهااد والتعااب

فهاااو مقابااال الااازمن فلااايس لاااه حينئاااذ عاااوض معتبااار شاااارعاا، وًل 

 .تعب وًل جهد

  البائع والتاجر قد يربح وقد يخسر، أما المرابي فربحه مؤكد مضمون

 .وقد يزيد مع الزمن
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  البيع عام يتناول كل السلع، أما الربا فهو في هذا الزمان يتعلق أساساا

م على توليد النقد من النقد، وهذا خالف المقصااااااود بالنقود فقط، ويقو

 .من النقود وهي ثمن المبيعات

  البيع يسااد حاجات الناس، والربا يسااتغلهم؛ بل إن المرابين قد يرتبون

 .ًلحتياج الناس ثم يستغلونهم

  إن البيع يؤدي إلى اإلثراء واإلنعاش اًلقتصاااااااادي، بينما يؤدي الربا

 .إلى تخريب اًلقتصاد
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؛ يةعلى الوًل التكالبسلوك المدير هي عن  الناهيةمن القواعد  الرابعةالقاعدة 

 وآثارها.، النهي عنهاونبيِّن فيما يأتي مفهومها، وأدلة 

 مفهوم التكالب على الوالية:

ا بقدر ما هي  الوًلية ا ب مغرم،في اإلسالم ليست مغنما در ما قوليست تشريفا

وينبغي توافر متطلباتها  وليست زعامة بقدر ما هي مسؤولية، تكليف،هي 

 العلمية والعملية واألخالقية فيمن يقوم بها. 

ارع على الوًلية والتهافت عليها حرصا وطمعا؛ يؤدي إلى العداوة صالت

؛ ووسيلة للعلو والظهور وقد تصبح اإلمارة مغنما ومرتعا ،التَّجاه ر  ب هاو

 ،جامحة في الزعامةالرغبة التحقيق ق المكاسب المادية والنفسية، ووتحقي

 .ستئثار بمركز األمر والنهياًلو ؛من غيره اًلستشارةنفرة من قبول الو

 أدلة النهي عن التكالب على الوالية:

 ( يَن لَّذ  َرة  نَْجعَل َها ل  ا ف ي األَْرض  َوًَل ت ْلَك الدَّار  اآلخ  يد وَن ع ل وًّ َساداا فَ ًلَ ي ر 

تَّق ينَ  ْلم   (.83القصص: ) (َواْلعَاق بَة  ل 

 َرةَ ) صلى هللا عليه وسلم: قال رسول هللا ْحَمن  ْبَن َسم   تَْسأَل  ًلَ يَا َعْبَد الرَّ

َماَرةَ  يتََها َعْن َغْير  اإل  ْلَت إ لَْيَها، َوإ ْن أ ْعط  ك  يتََها َعْن َمْسأَلٍَة و  ، فَإ ْن أ ْعط 

نْ  ْنَها، َمْسأَلٍَة أ ع  ا م  يٍن فََرأَْيَت َغْيَرَها َخْيرا َت َعلَْيَها، َوإ َذا َحلَْفَت َعلَى يَم 

ين كَ  ِّْر َعْن يَم  ي ه َو َخْيٌر، َوَكف     )صحيح البخاري(. (فَأْت  الَّذ 

 ( :َماَرة  قال صلى هللا عليه وسلم ص وَن َعلَى اإل   َوَستَك ون  ، إ نَّك ْم َستَْحر 

َمة  يَاَمة  نََداَمةا يَْوَم الق   عَة  َوب ئَْست  الفَاط  ْرض   (.)صحيح البخاري (، فَن ْعَم الم 

 اًلنفصال عنها بالموت. دالمرضعة: الدنيا، والفاطمة عن

  عن أَبَي، نَاَجْيت  َرس وَل هللا  َصلَّى هللا  َعلَْيه  َوَسلََّم لَْيلَةا إ لَى  قال: َذٍرِّ

: يَا َرس وَل هللا ،  ْبح ، فَق ْلت  ْرن يأَ الصُّ ِّ ْزٌي، َوَنَداَمةٌ ). فَقَاَل: م  إ نََّها أََمانَةٌ، َوخ 

ي َعلَْيه   َِّها َوأَدَّى الَّذ   صحيح مسلم(.) .) ف يَهايَْوَم اْلق يَاَمة  إ ًلَّ َمْن أََخذََها ب َحق 

  وقاااد ساااأل الوًلياااة بعاااض األنبيااااء المصاااطفين علااايهم وعلاااى نبيناااا

، ولخطاااورة مااان يقاااوم بهااااأكفاااأ الصاااالة والساااالم حينماااا رأوا أنهااام 

ماااا يترتاااب عليهاااا لاااو وضاااعت فاااي ياااد غيااار أميناااة، فهاااذا يوساااف 

األَْرض  إ نِّ ااااي اْجعَْلن ااااي َعلَااااى َخااااَزآئ ن  ) :عليااااه السااااالم يقااااول للملااااك
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ااايٌظ  ااايٌم( )َحف  وهاااذا ساااليمان علياااه الساااالم يساااأل هللا  (55يوساااف: َعل 

اااي ) :عاااز وجااال الوًلياااة فيقاااول اااْر ل  اااقَااااَل َربِّ  اْغف  ا َوَهاااْب ل  ْلكاااا ًلَّ ي م 

ي ْن بَْعد  ََحٍد مِّ  ي أل   (.35ص: ( )...يَنبَغ 

 :الواليةالتكالب على  آثار

 ةليمسؤوالعند حمل مه امه ةتأديعلى الوالي )أمير، مدير، رئيس...(  جب ي 

لَّن أحد نفسه فوق طاقتها، ألن  المهام هفإن لم يكن أهال لتأدية هذ فال ي َحم 

 رتب عليه محاسبة دنيوية فقط، بل عذاب يجعلهالتقصير في حق الرعية ًل يت

 يندم ويتحسر على إقدامه لما هو ليس أهال له.

ده التكالب على الوًليةًل غرابة في حرص أهل الدنيا على  ؛ فذلك أمر تعوِّ

 الناس منهم، حتى أفضى األمر إلى نزاعات وخالفــــات ومفاسد وفتن كثيرة،

ا بقالتكال على بسبب اًل ا عن نفس، وع جبا دراتها وغروراا بإمكاناتها، وانقطاعا

اًلستعانة باهلل ـ عز وجل ـ التي ًل غنى لعبد عنها طرفة عين، وًل توفيق له 

 .إًل بمعونته سبحانه وتعالى

 :ومن مظاهر التكالب على الوًلية 

   النفس، وكثرة مدحها، والحرص على وصفها باأللقاب الحديث عن

لداعية، وطالب العلم، ونحوها، وإظهار المفخمة كالشيخ، واألستاذ، وا

سؤال عن األسس المن عدم نيل منصب ما، وكثرة محاسنها والشكوى 

 والمعايير لتقلِّد بعض المناصب.

  ا، والتهرب من التكاليف التي عدم المشاركة بجدية عندما يكون مرؤوسا

 ًل بروز له فيها.

 ادرات المب كثرة النقد بسبب وبغير سبب، ومحاولة التقليل من أهمية

 والمشاريع الصادرة من غيره والعمل على إخفاقها.

 .اإلصرار على رأيه، وعدم التنازل عنه، وإن ظهرت له أدلة بطالنه 

 وينتج عن التكالب على اإلمارة مفاسد كثرة منها:

  فساد النية، وضياع اإلخالص، أو ضعفـه، ودنـو الهمـة، والغفلة عن

 .وعن اًلستعانة بهتعالى هللا 

 ـن حياة ا ـ ـ ـ ـ ـ ـرى م ـب ـك نصراف الهمِّ عن المهمة األساس، والغاية ال

عن  وجاااال؛ واًلشاااااااتغااااالالعبااااد، وهو تحقيق العبوديااااة هلل عز 
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وصااااارف الوقت والجهد والفكر فيما هو غني عن اًلشاااااتغال  ،النافع

عاة الخلق، ومراءاتهم، والحرص على مدحهم، والفرار  به، من مرا

 وأصل الفساد. من مذمتهم، وهذه بذور النفاق،

  المداهنة في دين هللا ـ تبارك وتعالى ـ بالسكوت عما يجب قوله والقيام

به من الحق، وربما بقول الباطل من تحليل حرام، أو تحريم حالل، 

 أو قول على هللا بال علم.

  من الحســد والظلم والبغي  المحرماتاتباع الهوى، وارتكاب

 أحياناا.رص ويستلزمه والعدوان ونحوه مما يوقع فيه هذا الح

 أن الدنيا حقيرة في جنب فليعلم، التكالب على الوًليةمن  من يريد النجاة

وهللا  ما الدنيا في ؛ وتذكر قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )اآلخرة

،اآلخرة  إًل مثَل ما يجعل  أحد كم إصبعَه في  ح فت) (فلينظر بم يرجع   اليمِّ 

حر إذا وضعت إصبعك؟ قطرة، قطرتين، ما الدنيا كم ستأخذ من البالباري(. 

اآلخرة بشيء، فالثناء الحقيقي هو ثناء هللا، والنعيم الحقيقي هو نعيم  في

 .الجنة، فال تغرنك الدنيا، وًل تخدعنك زهرتها
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ما ونبيِّن في الطمع؛سلوك المدير هي عن من القواعد الناهية الخامسة القاعدة 

 .هاوآثارمفهومها، وأدلة النهي عنها،  يأتي

 مفهوم الطمع:

، فيتعلق به البال من غير سبب. نزوع النَّفس إلى الشَّيء شهوةا لهالطمع هو 

 الجاه والمنصب وغير ذلك كثير من أمور الدنيا. ومثل الطمع في المال 

ويختلف الطمع عن الطموح الذي يقتضي تحديد أهداف والسعي لتحقيقها؛ مع 

 إلى ما في أيدي الناس، وًل تمتد عينهضا والقناعة بما يتحقق منها، فال الر

 الحصول على شيء بال جهد وعمل واستحقاق.     يتطلع إلى

 الطَّمع يقارب الرجاء، واألمل، لكن الطَّمع أكثر ما يقال فيما يقتضيه الهوى.و

  واألمل والرجاء قد يكونان فيما يقتضيه الفكر والرويَّة.

العبد  حر  إن قَنَْع والحرُّ  الناتج عن الهوى مذموم؛ يقول عنه الشافعي: والطمع

 ".عبٌد إن طمع ...فاقنْع وًل تطمْع فالَ شيٌء يشين  سوى الطمع

ويكون الطمع محمودا في فعل أعمال الخير، وفي طلب المغفرة من هللا؛ قال 

ي أَْطَمع  )تعالى على لسان إبراهيم عليه السالم:  يئَت ي يَ َوالَّذ  ْوَم أَن يَْغف َر ل ي َخط 

ين     (.82( )الشعراء:الدِّ 

 لنهي عن الطمع:اأدلة 

 ( ْوا ا ب آيَات ي َوًلَ تَْشتَر  ًل تأخذوا  .(41البقرة: ) (قَل يالا َوإ يَّاَي فَاتَّق ون  ثََمنا

 .طَمعاا قليالا وتكت موا اسَم هللا، وذلك الثمن هو الطَّمع

 ( ْن ا مِّ  لََطاء َوإ نَّ َكث يرا ياْلخ  ْم َعلَى بَْعٍض  لَيَْبغ  ه  ي  .(24ص: ) (بَْعض  لَيَْبغ 

ْم َعلَى بَْعٍض:  ه   .الطَّمع والحرص، وحب التكاثر باألموال بدافعبَْعض 

 ( َا  َّللاَّ  ب ه   َوًَل تَتََمنَّْوا َما فَضَّل مَّ يٌب مِّ  َجال  نَص  بَْعَضك ْم َعلَىَٰ بَْعٍض لِّ لرِّ 

َ َكاَن اْكتََسب وا َول لنِّ سَ  ن فَْضل ه  إ نَّ َّللاَّ َ م  ا اْكتََسْبَن َواْسأَل وا َّللاَّ مَّ يٌب مِّ  اء  نَص 

ا  (.32)النساء:) ب ك لِّ  َشْيٍء َعل يما

 ٌق ) :قال صلى هللا عليه وسلم تََصدِّ  ٌط م  ْقس  أَْهل  الَجنَّة  ثاََلثَةٌ ذ و س ْلَطاٍن م 

يٌم َرق يق  القَْلب  ل   ٌل َرح  َوفٌَّق، َوَرج  ْسل ٍم، م  ي ق ْربَى َوم  تَعَفِّ  ك لِّ  ذ  ٌف َوَعف يٌف م 

يَالٍ  يَن ه ْم ذ و ع  يف  الذي ًل َزْبَر له، الَّذ  ع  ، قاَل: َوأَْهل  النَّار  َخْمَسةٌ: الضَّ

 ، وإْن  ،َواْلَخائ ن  الذي ًل يَْخفَى له َطَمعٌ ف يك ْم تَبَعاا ًل يَْبتَغ وَن أَْهالا َوًَل َماًلا
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ع َك عن أَْهل َك َدقَّ إًلَّ خَ  ي إًلَّ َوهو ي َخاد  ٌل ًل ي ْصب ح  َوًَل ي ْمس  انَه ، َوَرج 

اش   ير  الفَحَّ ْنظ  َب َوالشِّ   )صحيح مسلم(. (َوَمال َك َوَذَكَر الب ْخَل أَو  الَكذ 

 ( :ْن وقال صلى هللا عليه وسلم ، َوم  ْلٍم ًَل يَْنفَع  ْن ع  مَّ إ نِّ ي أَع وذ  ب َك م  الله 

، قَْلٍب ًلَ  ْن نَْفٍس ًَل تَْشبَع   يَْخَشع     )صحيح مسلم(. (َوم 

 الطمع: آثار

 باآلتي: لكي ينتزع المسلم تلك الصفة البغيضة منه عليه

  أن يتخلق المسلم بخلق القناعة والرضا. 

 يعرف المسلم أن لن يكون له من الدنيا إًل ما قدر هللا له. 

  ويأخذ منهم العبرة والعظة  واألولياء األنبياءأحوال  فيأن ينظر المسلم

 .والقدوة الحسنة

 المال فيذلك شفاء من الطمع  ففيزكاة العلى أداء  الحرص. 

 مع الناس فالكرم طريق سهل الى حب الناس كما ان الطمع  الكرم

 .طريق الى بعد الناس عنك وكرههم لك

  جمع المال فال تجمعه من حرام فيتحر الحالل. 

 ا ان عندك ما يكفيكًل تسأل الناس الزيادة طالم. 

  ا ا على مال غيرك فال تطمع فيه فمن استأمنك كن معه أمينا كن أمينا

ا لماله  .حافظا

 التخلص من اآلثار البغيضة للطمع ومنها:

 .اًلنشغال الدائم والتعب الذي ًل ينقطع 

  إلى غياب فضيلة البذل والتضحية واإليثار بين أفراد الطمع يؤدي

 المجتمع.

 ظن باهلل.دليل على سوء ال 

 .دليل على ضعف الثقة باهلل، وقلَّة اإليمان 

 .لُّ أعناق الرجال  ي ذ 

 .ي شعر النفس بفقر دائم، مهما كثر المال 

 .ي عمي اإلنسان عن الطريق المستقيم 

 .يمحق البركة 

 .ينشر العداوة، والكراهية، وعدم الثقة بين أفراد المتجمع 

 .ينقص من قدر الفرد، وًل يزيد في رزقه 
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يما ونبيِّن ف القسوة؛سلوك المدير هي عن من القواعد الناهية  السادسةالقاعدة 

 .هاوآثاريأتي مفهومها، وأدلة النهي عنها، 

 مفهوم القسوة:

خلٌق مركٌب ، وهي ذهاب اللين، والرحمة، والخشوع منه هي في القلب لقسوةا

. وتصل لم واألذىمن البغض، والشََّجاَعة، والتهاون بما يلحق الغير من األ

 فظاظةاللى إتفضي التي تعني قلة الشفقة وعدم اًلنفعال للخير، و الغلظةإلى 

 التي تعني الغلظة وسوء الخلق والكالم الخشن.

 أبعد القلوب من هللا. وقيل ما ابتلي أحد بمصيبة، أعظم عليه من قسوةوقيل 

 .خلقت النار إلذابة القلوب القاسية. وقيل أيضا القلب القاسي

يبس في القلب يمنعه من اًلنفعال، وغلظة " :القسوة رحمه هللا وقال ابن القيم

 " .تمنعه من التأثير بالنوازل، فال يتأثر لغلظته وقساوته

 ة:وأدلة تحريم القس

 ( ََّجاَرة  أَْو قََسْت  ث م َي َكاْلح  ن بَْعد  َذل َك فَه  جَ أََشدُّ قَْسَوةا ق ل وب ك م مِّ  َن اْلح  َرة  اَوإ نَّ م 

ْنَها لََما  ْنه  اْلَماء َوإ نَّ م  ج  م  ْنَها لََما يَشَّقَّق  فَيَْخر  ْنه  األَْنَهار  َوإ نَّ م  ر  م  لََما يَتَفَجَّ

ا تَْعَمل ونَ  ْن َخْشيَة  َّللاِّ  َوَما َّللاِّ  ب غَاف ٍل َعمَّ  .(74البقرة: ) (يَْهب ط  م 

 ( ْع وا ن  فَلَْوًل إ ْذ َجاءه ْم بَأْس نَا تََضرَّ م  الشَّْيَطان  َما  قََستْ َولَـك  ْم َوَزيََّن لَه  ق ل وب ه 

 .(43األنعام: ) (َكان واْ يَْعَمل ونَ 

 ( َرٌض م مَّ يَن ف ي ق ل وب ه  لَّذ  يَة  ق  ل يَْجعََل َما ي ْلق ي الشَّْيَطان  ف تْنَةا لِّ  ْم َواْلقَاس  َوإ نَّ ل وب ه 

يدٍ  قَاٍق بَع  يَن لَف ي ش   .(53لحج: ا) (الظَّال م 

 ( بِّ ه  فََوْيٌل ن رَّ َو َعلَى ن وٍر مِّ  يَة  ق  أَفََمن َشَرَح َّللاَّ  َصْدَره  ل إل ْسالم  فَه  ْلقَاس  م لِّ  ل وب ه 

ب ينٍ  ْكر  َّللاَّ  أ ْولَئ َك ف ي َضالٍل م  ن ذ   .(22الزمر: ) (مِّ 

 (  َّْكر  َّللا ْم ل ذ  يَن آَمن وا أَن تَْخَشَع ق ل وب ه  لَّذ  َن اْلَحقِّ  َوًل أَلَْم يَأْن  ل   َوَما نََزَل م 

م  األََمد   ن قَْبل  فََطاَل َعلَْيه  تَاَب م  يَن أ وت وا اْلك  ْم يَك ون وا َكالَّذ  َكث يٌر وَ فَقََسْت ق ل وب ه 

ق ونَ  ْم فَاس  ْنه   .(16الحديد: ) (مِّ 

  ( ْم َولَْو ك نَت َن َّللاِّ  ل نَت لَه  ْن حَ ظَ اْلقَْلب  فَظًّا َغل يفَب َما َرْحَمٍة مِّ  واْ م  ْول َك ًلَنفَضُّ

ْره ْم ف ي األَْمر  فَإ َذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى َّللاِّ   ْم َوَشاو  ْم َواْستَْغف ْر لَه  فَاْعف  َعْنه 

ل ينَ  تََوكِّ  بُّ اْلم  َ ي ح   .(159آل عمران: ) (إ نَّ َّللاِّ
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 القسوة: آثار

ا ل بعض القلوب مخبتاا إليه، وبعضه: سبحانه الذي جعرحمه هللا قال ابن القيم

ا،   :من آثار القسوةوقاسياا، وجعل للقسوة آثارا

 وذلك من سوء الفهم، وسوء القصد وكالهما تحريف الكلم عن مواضعه ،

 ناشئ عن قسوة القلب.

 ا وعمالا نسيان ما ذكر به فَب َما )قال تعالى: ، ، وهو ترك ما أمر به علما

ْم لَعنَّ  يثَاقَه  م مِّ  ه  ه  نَْقض  ع  َواض  ف وَن اْلَكل َم َعن مَّ يَةا ي َحرِّ  ْم قَاس  اه ْم َوَجعَْلنَا ق ل وبَه 

واْ ب ه   ر  ا ذ كِّ  مَّ  .(13المائدة: ) (َونَس واْ َحظًّا مِّ 

 ى َولَقَْد أَْرَسلنَآ إ لَ ) قال تعالى: :زوال النعم ونزول المصائب والنقم والهالك

ن قَْبل َك فَأََخْذنَاه ْم ب   ع وَن فَلَْوًل إ ْذ َجاءه ْم أ َمٍم مِّ  ْم يَتََضرَّ اء لَعَلَّه  اْلبَأَْساء َوالضَّرَّ

م  الشَّْيَطان  َما َكان واْ يَْعَمل وَن  ْم َوَزيََّن لَه  ن قََسْت ق ل وب ه  ع واْ َولَـك  بَأْس نَا تََضرَّ

ْم أَْبَواَب ك لِّ   واْ ب ه  فَتَْحنَا َعلَْيه  ر  ا نَس واْ َما ذ كِّ  واْ ب َما فَلَمَّ ح  َشْيٍء َحتَّى إ َذا فَر 

ْبل س ونَ   .(44-42األنعام: ) (أ وت واْ أََخْذنَاه م بَْغتَةا فَإ َذا ه م مُّ

 وأسرعها قبوًلا للشبهات، والوقوع القلب القاسي أضعف القلوب إيماناا ،

يَن ف ي لَّ ل يَْجعََل َما ي ْلق ي الشَّْيَطان  ف تْنَةا لِّ  ): ىفي الفتنة والضالل، قال تعال ذ 

يدٍ  قَاٍق بَع  يَن لَف ي ش  ْم َوإ نَّ الظَّال م  يَة  ق ل وب ه  َرٌض َواْلقَاس  م مَّ  .(53ج: الح) (ق ل وب ه 

 قااااال  ،، واسااااتحقاق لعنااااة هللا، وسااااخطه، وعقابااااهساااابب فااااي الضااااالل

ْكااار  َّللاَّ  أ ْولَئ اااَك ف اااي َضاااالٍل م  )تعاااالى:  ااان ذ  ااايَة  ق ل اااوب ه م مِّ  ْلقَاس   (ب اااينٍ فََوْياااٌل لِّ 

 .(22الزمر: )

 والوقوع في المحرمااات، وترك األمر بااالمعروف الفتور عن الطاااعااة ،

 والنهي عن المنكر.

 .الوحشة، والخوف الدائم، وعبوس الوجه، والكآبة 

 ْو ك نَت َولَ )قال تعالى:  ؛، وشيوع الكراهية والبغضاءالتنافر بين القلوب

ْن  واْ م   .(159آل عمران: ) (َحْول كَ فَظًّا َغل يَظ اْلقَْلب  ًلَنفَضُّ

  الشقاوة في الدنيا واآلخرةغلظة القلب من عالمة. 

  ،من صفات الظلمة المتكبرينقسوة القلب، والغلظة، والفظاظة. 
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 اإليذاء بال داع؛سلوك المدير هي عن من القواعد الناهية  بعةالساالقاعدة 

 .هاآثارنهي عنها، وونبيِّن فيما يأتي مفهومها، وأدلة ال

 مفهوم اإليذاء بال داع:

الحسي أو المعنوي، الضرر والمكروه  لآلخرينيسبب اإليذاء هو كل ما 

حرمان  العامل من أجرته، أو خصم  شيء من حقِّ ه دون وجه يدخل في ذلك و

 ، والمبالغة في العقوبة، والفجورأو التسويف  والتأجيل  في إيفائه حقه ،حقِّ 

 اًلنتصار للنفس بالباطل، والطعن في العرض.في الخصومة، و

ولو اختلطت معامالت الناس بين اإلحسان واإليذاء فإن كف األذى مقدم على 

 .جلب الخير وفى القاعدة الشرعية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

 أدلة تحريم اإليذاء بال داع:

 ( يَن ي ْؤذ وَن ذ  لَّ َنات  َوا ْؤم  ن يَن َواْلم  ْؤم  َقد  اْحتََمل وا  اْلم  ب وا فَ َما اْكتَساااااااَ ب غَْير  

ب ينا ا مُّ  (.  58)األحزاب: (ب ْهتَاناا َوإ ثْما

 ( يَن ْم  ي ْؤذ ونَ إ نَّ الَّذ  َرة  َوأََعدَّ لَه  ْنيَا َواآْلخ  م  َّللاَّ  ف ي الدُّ َ َوَرس ولَه  لَعَنَه  َّللاَّ

يناا(َعَذاباا  ه   (.57األحزاب: ) م 

 يَا َمْعَشَر َمْن أَْسلََم ب ل َسان ه  َولَْم  :) عليه وسلمقال رسول هللا صلى هللا

 ، يَمان  إ لَى قَْلب ه  ينَ ًل ت ْؤذ وا ي ْفض  اإل  ْسل م  َّب ع وا  اْلم  وه ْم َوًل تَت َوًل ت عَيِّ ر 

ْسل م  تَتَبََّع َّللاَّ  َعْوَرتَه   يه  اْلم  ْم، فَإ نَّه  َمْن تَتَبََّع َعْوَرةَ أَخ   تَتَبََّع ، َوَمنْ َعْوَرات ه 

( َّللاَّ  َعْوَرتَه  يَْفَضْحه  َولَوْ   (.سنن الترمذي) ف ي َجْوف  َرْحل ه 

 :ْسااال م  )قاااال صااالى هللا علياااه وسااالم ْسااال م  َعلَاااى اْلم  اااه   َحاااَرامٌ ك لُّ اْلم  َدم 

ه   ْرض   )صحيح مسلم(. (َوَمال ه  َوع 

 :ن  أَحاااد ك ْم، حتَّااا) قاااال صااالى هللا علياااه وسااالم ياااه  ى ًَل ي اااْؤم  ااابَّ ألخ  ي ح 

ه   بُّ ل نَْفس   )صحيح البخاري(. (ما ي ح 

 ( :ه  المسل م  من قال صلى هللا عليه وسلم  (سلَم المسلموَن من لسان ه  ويد 

 (.صحيح البخاري)

 ( :ااار  قاااال صااالى هللا علياااه وسااالم ن  بااااّللَّ  واليَاااوم  اآلخ  َمااان كااااَن ي اااْؤم 

 )صحيح البخاري(. (جاَره  فال ي ْؤذ  
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 يذاء بال داع:اإل آثار 

ي إلنسان فاغم  هو إساءة يترتب عليها بغير جناية موجبة لألذى اإليذاء إن 

أمور دينه ودنياه، سواء أكان ذلك في بدنه أو نفسه أو فيما يحيط به من مال 

ك ْم َوإ ْن أََسأْت ْم ) . ويقول الحق سبحانه وتعالى:أو ولد إ ْن أَْحَسنت ْم أَْحَسنت ْم ألَنف س 

  .(7اإلسراء: ) َها(فَلَ 

وقال بعض السَّلف: )ما أحسنت  إلى أحٍد، وما أسأت  إلى أحٍد، وإنَّما أحسنت  

 .إلى نفسي، وأسأت  إلى نفسي(

ا، وَمن أََساء عالنيةا، فليتب " :وقال موسى بن جعفر رًّ ا، فليتْب س  رًّ َمن أََساء س 

   ".ي عَيِّ رون وًل يغفرونعالنيةا، فإنَّ هللا يغفر وًل ي عَيِّ ر، وإنَّ النَّاس 

 آثار منها: باألذى ولإلساءة

 .ن صفات المنافقين َساءة صفة م  إنَّ ": قالعن الحسن البصري، أنَّه  اإل 

 ".المؤمن جمع إحساناا وشفقةا، وإنَّ المنافق جمع إ َساءة وأَْمناا

 داءة َساءة، شهد على نفسه بالرَّ  .والدَّناءة أنَّ َمن رضي لنفسه باإل 

  َّن أسباب قسوة القلب. أن َساءة م   اإل 

  وحشةأنَّه كلَّما ازداد اإلنسان إساءة ازداد. 

 .َساءة إلى اآلخرين ت َسبِّ ب العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع  اإل 
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يما ونبيِّن ف الخيانة؛سلوك المدير هي عن من القواعد الناهية  الثامنةالقاعدة 

 .آثارهاووأدلة النهي عنها،  يأتي مفهومها،

 خيانة:المفهوم 

عمل من اؤتمن على شيء فهي ، الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر

 . بضد ما اؤتمن ألجله، بدون علم صاحب األمانة

وأما خيانة األمانة: فكلُّ واحد مؤتمن على ما افترضه هللا عليه إن شاء خانها، 

 .أحد إًل هللا تعالىوإن شاء أدَّاها ًل يطلع عليه 

قال الجاحظ: "الخيانة: اًلستبداد بما ي ؤتمن اإلنسان عليه من األموال و

عه، وَطيُّ األخبار إذا  ْود  َجاَحَدة م  َرم، وتملِّك ما ي ْستَوَدع، وم  واألعراض والح 

لها، وَصْرفها عن وجوهها سائل إذا تحمِّ ب لتأديتها، وتحريف  الرَّ  .ن د 

ست عملت بمعنى: الكفر أو النفاق، والمعصية، ونقض والخيانة في الشرع ا

العهد، وسوء األمانة، والزنى، والكذب، ووضع األمر في غير أهله، وترك 

 .النصح، وإفشاء السر

 أدلة النهي عن الخيانة:

 (تَاَب ب اْلَحقِّ  ل تَْحك َم بَْيَن النَّاس  ب َما أََراَك َّللاَّ   إ نَّا ًَل تَك ْن وَ أَْنَزْلنَا إ لَْيَك اْلك 

ْلَخائ ن ينَ  ا( ل  يما  .) 105النساء: ) َخص 

 ( يَن آَمن وا ذ  َها الَّ ون وا َيا أَيُّ وَل ًَل تَخ  سااااااا  َ َوالرَّ ون وا أََماَنات ك ْم َّللاَّ ْم َوأَْنت  َوتَخ 

وَن(  .)27: )األنفال تَْعلَم 

 ا مَّ ْن قَْوٍم  )َوإ  َخافَنَّ م  َنةا تَ َيا ْم َعلَى خ  ْذ إ لَْيه  ب  بُّ  َفاْن ح  َ ًَل ي  َواٍء إ نَّ َّللاَّ ساااااااَ

 (.58األنفال: ) الَخائ ن يَن(

 )  َيااد وا و انَتاَاكَ إ ْن ي ر  يااَ ْد  خ  َ فَقااَ ان وا َّللاَّ ْم َوَّللاَّ  َعل يٌم خااَ ْنه  أَْمَكَن م  ل  فااَ ْن قَبااْ م 

يمٌ   (.71: األنفال)( َحك 

 )  َْم أ ي لااَ َم أَنااِّ  لااَ عااْ يااَ َك لاا  ه  َذلاااا  نااااْ َ  خاا  ب  َوأَنَّ َّللاَّ يااااْ غااَ الااْ ي باااا  د  هااااْ َد  ًَل يااَ يااااْ كااَ

 (.52: فيوس)) اْلَخائ ن ينَ 

 (  اأْلَْعي ن  َوَما ت ْخف ي  ئ نَةَ َخا يَْعلَم) د ور   (.19: غافر) الصُّ
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  :آية  المنافق  ثالٌث إذا حدََّث كذَب وإذا وعَد )قال صلى هللا عليه وسلم

 ( )صحيح البخاري(اؤتمَن خانَ أخلَف وإذا 

  :يَن )قال صلى هللا عليه وسلم ْم، ث مَّ الَّذ  يَن يَل ونَه  إنَّ َخْيَرك ْم قَْرن ي، ث مَّ الَّذ 

ْستَْشَهد وَن،  ْشَهد وَن وًل ي  ْم، ث مَّ يَكون  بَْعَده ْم قَْوٌم يَ يَن يَل ونَه  ْم، ث مَّ الَّذ  يَل ونَه 

ون وَن وًل ي ْؤتََمن ونَ  م  السااااااِّ  ويَخ  وَن وًل ي وف وَن، ويَْظَهر  ف يه  ر  .، ويَْنذ   (َمن 

َمن: البدانة، وكثرة اللَّحم والشحم )صحيح البخاري(.  .السِّ 

 الخيانة: آثار

ها التي لعنَتْها كلُّ الشرائع السماويَّة والقوانين ا َور  لخيانة قبيحة بكلِّ  ص 

 :ومن آثارها البغيضة؛ ةاألرضيَّ 

 .تسخط هللا عزَّ وجلَّ على العبد 

  إنسانيته، وجعله وحشاا يهيم داء وبيل إذا استشرى باإلنسان جرده من

 وراء ملذاته.

 .من عالمات النفاق 

 .طريق موصل إلى العار في الدنيا، والنار في اآلخرة 

 .أسوأ ما يبطن اإلنسان 

 .انتشار الخيانة في المجتمع من عالمات اضمحالله 

 .انتشار الغلول والرشوة والغش؛ ألنها كلها من الخيانة 

 فقدان الثقة بين أفراد المجتمع. 

 .تفكك أواصر المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع 

 .أنها تسبب المهانة والذُّل لصاحبها 
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؛ الخداعالغدر وسلوك المدير هي عن من القواعد الناهية  التاسعةالقاعدة 

 .هاآثارونبيِّن فيما يأتي مفهومها، وأدلة النهي عنها، و

 :الخداعالغدر ومفهوم 

فة صوهو  .نقض العهد مطلقاا في لحظة لم تكن متوقعة وًل منتظرة الغدر هو

ذميمة ًل يتلبس بها إًل لئام الناس، بل هي صفة وحوش الحيوان كالذئاب، 

وصفة من ًل دين له وًل مروءة، ويترفع عنها النبالء عند التمكن منها لما 

 ه وفيلها من عاقبة وخيمة في الدنيا واآلخرة، ففي الدنيا صاحبها مكرو

 .اآلخرة صاحبها مأخوذ بعذاب هللا تعالى

اًلحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خالفه، ليحصل والخداع هو 

الخداع هو جعل اآلخرين يقتنعون بأمور ومعلومات غير . فمقصود المَخا دع

؛ بإظهار جزء من الحقيقة وكتم جزء آخر، وفي هذا خداع ألن فيه صحيحة

  .وهو األسلوب الذي تقوم به بعض الحيوانات لحماية نفسها، تشويها للحقيقة

 أدلة تحريم الغدر والخداع: 

  ( َون ع  اد  خااااَ ا  ي  وا َومااااَ ن  َم يَن آ ذ  َ َوالااااَّ ونَ َّللاِّ ع  َد ا  َيخااااْ م َومااااَ ه  نف سااااااااَ إ ًلَّ أَ

ونَ   .(9البقرة: ) (يَْشع ر 

 ( نَاف ق يَن ع ونَ إ نَّ اْلم  مْ  ي َخاد  ع ه  َ َوه َو َخاد   .(142لنِّ ساء: ا) (َّللاِّ

 ( يااد واْ أَن َدع وكَ َوإ ن ي ر  ه   يَخااْ ر  َدَك ب نَصاااااااْ َي أَيااَّ ذ  َك َّللاِّ  ه َو الااَّ بااَ إ نَّ َحساااااااْ فااَ

ن ينَ  ْؤم   .(62األنفال: ) (َوب اْلم 

  ( َها َوأَْوف واْ ب عَْهد  َّللاِّ  إ ذَا َعاَهدتُّْم يد   ْلت م  َوقَْد َجعَ َوًلَ تَنق ض واْ األَْيَماَن بَْعَد تَْوك 

َ يَْعلَم  َما تَْفعَل ونَ  َ َعلَْيك ْم َكف يالا إ نَّ َّللاِّ  .(91النحل: ) (َّللاِّ

  ( ااااذ واْ أَْيَمااااانَك ْم لَّ قَااااَدٌم بَْعااااَد ث ب وت َهااااا َوتَااااذ وق واْ  َدَخااااالا َوًلَ تَتَّخ  بَْياااانَك ْم فَتَااااز 

تعناااي  ك مْ َدَخاااالا بَْيااانَ .(94النحااال: ) (اْلسُّاااوَء ب َماااا َصاااَددتُّْم َعااان َساااب يل  َّللاِّ  

ا خيانة    .وغدرا

 (: ا، وَمن  وقال صلى هللا عليه وسلم ناف قاا خال صا أَربٌَع َمن ك نَّ فيه  كان م 

َن النِّ فاق  حتَّى يََدَعها: إذا َحدََّث  نه نَّ كانْت فيه  َخصلةٌ م  كانْت فيه  َخصلةٌ م 

 )صحيح البخاري(. (َجرَ ، وإذا َوَعدَ أَْخلََف، وإذا خاَصَم فَ وإذا عاَهدَ َغَدرَ َكَذَب، 
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 ( :ٍر ل واٌء يَوَم الق ياَمة  ي ْعَرف  به  وقال صلى هللا عليه وسلم حيح )ص (ل ك لِّ  غاد 

 البخاري(.

 الغدر والخداع: آثار

 منها:، وعلى المجتمع الفردتعود على ضارة آثاٌر للغدر 

 الذين يتصفون بالغدر هم بعيدون عن كتاب هللا ف ؛الغواية والضالل

رسوله، وبسبب ذلك فقد أغواهم هللا تعالى وأضلهم، فال يوفقون وسنة 

 .إلى خير

 ْم )قال تعالى: ؛ قسوة القلب ْم لَعَنَّاه ْم َوَجعَْلنَا ق ل وبَه  يثَاقَه  م مِّ  ه  فَب َما نَْقض 

ف وَن اْلَكل َم َعن  يَةا ي َحرِّ  ه  َونَس واقَاس  ع  َواض  وا  مَّ ر  ا ذ كِّ  مَّ ل  َزاتَ  َوًلَ ب ه  َحظًّا مِّ 

بُّ  َ ي ح  ْم َواْصفَْح  نَّ َّللاَّ ْم فَاْعف  َعْنه  ْنه  ْم إ ًلَّ قَل يالا مِّ  ْنه  تَطَّل ع  َعلَىَٰ َخائ نٍَة مِّ 

ن ينَ  ْحس   (.13المائدة:)( اْلم 

 َث فََمن نَّكَ ) قال تعالى:؛ ضياع المروءة، وذهاب الهيبة، وتسلط األعداء

ه    .(10تح: الف) (فَإ نََّما يَنك ث  َعلَى نَْفس 

 ذلك أن النبيَّ صلى؛ براءة النبي صلى هللا عليه وسلم من أهل الغدر 

هللا عليه وسلم جاء بمنهاج يدعو إلى الوفاء مع الخالق، والمخلوق، 

 .ومع العدو، والصديق، بل حتى مع الدواب، والجمادات

 ذلك أنَّ الغادر أظهر شيئاا في الوقت الذي ؛ اًلنتظام في سلك المنافقين

 .ن فيه خالفهأبط

 ذلك أنَّ هللا ًل ي وقف عقابه للغادرين ؛ الفضيحة على رؤوس األشهاد

له الفضيحة على  على الدنيا، بل يضمُّ إلى ذلك عقاب اآلخرة، وأوَّ

 رؤوس األشهاد وما أعظمه وما أشده من عقاب.

ن   :آثار الخداعوم 

 .َداع دليٌل على ضعف إيمان صاحبه  أنَّ الخ 

 ن َداع سبٌب م   أسباب الف ْرقَة بين المسلمين. الخ 

 .ن صفات المنافقين  أنَّه صفة م 

 .يتسبَّب في أكل أموال النَّاس بالباطل 

 .يولِّ د ضعف الثِّ قة بين أفراد المجتمع 

 .ع يكون منبوذاا عند النَّاس  المَخاد 
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 ي ن؛ ونبالشهرةحب هي َسْلوك المدير عن من القواعد الناهية  العاشرةالقاعدة 
 .هاآثارفيما يْتي مفهومها، وأدلة النهي عنها، و

 الشهرة:حب مفهوم 

 .َسمها إشهاراإلنَسان بنية التَسميع والظهور و يقوم بههي كل عمل  الشهرة

 هاوالتحلي بلمن يَسعى في طْلبها  وإنما الذم ؛وليس األصل في الشهرة الذم

ب ًل يح متواضع،المؤمن مخبت ف حال،الشهرة مذموم بكل  حبف. بين الناس

 .باألصابعأن يشار إليه 

 لناس،اوالشرف في  للشهرة،حبه  ربهمن أعظم ما يفسد على المرء سعيه إلى 

 النفوس،لشهرة هي من األمراض الخفية في لوهذه المحبة  .عليهموالرئاسة 

ومهلكات القلب التي ًل يكاد يتفطن إليها العبد إًل بعد أن تمضي به شوطا 

يريد  أًلفعلى المؤمن  .منهوإصالح ما أفسدته  اكه،استدريشق عليه  بعيدا،

وهو سبحانه من يعلي ذكره  هللا،بل عليه أن يرجو وجه  بعمله،وجوه الناس 

 الناس.ويرفع شأنه ويرزقه محبة 

" كفى فتنة للمرء أن يشار إليه باألصابع في دين أو  البصري:الحسن قال 

 ".دنيا إًل من عصمه هللا

ثم وقعت له الشهرة  الدنيا،من أمر الدين أو أمر  ير،الخالمؤمن إذا طلب ف

ن بل عليه أ ذلك،فال حرج عليه في  سبيلها؛في  ىوسع لها،دون طلب منه 

 لك،ذوًل يبالي بما حصل له من الشهرة بعد  الخير،يصحح نيته في طلب 

 .الخيرسعى في تسخيرها في وي

شريَّة ٌب في مفاهيم الغاية البوانقال البحث عن الشُّهرة خَلٌل في عقيدة التَّوحيد،ف

ياء  في الوجود، ونَْكسة في ترتيب اًلهتمامات؛ فهو الصُّورة التطبيقيَّة للرِّ 

ْحب ط لألعمال في ميزان الشَّريعة  .الم 

   الشهرة:حب أدلة النهي عن 

 ( ي َوَمْحيَااااااَي َوَمَماااااات ي ينَ ق اااااْل إ نَّ َصااااااَلت ي َون س اااااك  َّ  َربِّ  اْلعَاااااالَم   (ّلل 

 كون العمل كله خالصا هلل سبحانه.ي(. ف162نعام: األ)

 ( :فَإ نَّاااه  َوالتََّمااااد َح  إ يَّااااك مْ قاااال صااالى هللا علياااه وسااالم) صاااحيح ) الاااذَّْبح 

 (.ابن ماجه
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 :اَل ف ي َغنٍَم ب أَْفَسَد لََها  )َما قال صلى هللا عليه وسلم ئْبَان  َجائ عَان  أ ْرس  ذ 

ْن  ْرص  اْلَمْرء  َعلَى اْلمَ م  ين ه  ال  َوالشََّرف  ح  فحرص  (.سنن الترمذي) (ل د 

 الذئبان الجائعان على الغنم.  إفسادمن أشد  ةاإلنسان على المال والشهر

  :لََّم:َعلَْيه  قال صاالى هللا عليه وساالم بُّ اْلعَْبَد التَّق يَّ اْلغَن   )إ نَّ  َوسااَ َ ي ح  يَّ َّللاَّ

وًل يهتم  نفساااه،ًل يظهر هو الذي  والخفي: )صاااحيح مسااالم(. (اْلَخف يَّ 

 .أن يظهر عند الناس أو يشار إليه بالبنان أو يتحدث الناس عنه

  صالحة جليلة، ًل يبتغي بها  لأعماإن حب الشهرة قد يدفع العبد إلى

كَر الناس له، وثناءهم عليه، كما جاء في الحديث ثة الثالعن خبر  إًل ذ 

مجاهد منهم: )قَاتَْلَت؛ ي قال لل: ي سحبون على وجوههم إلى النارالذين 

يٌء،  ْلَم؛ ل ي قَاَل: فَقَْد ق يلَ ألَْن ي قَاَل: َجر  ، ويقال للعالم منهم: تَعَلَّْمَت الع 

ٌئ،  ي قَاَل: هو قَار  ، ويقال للمنافق منهم: فَقَْد ق يلَ َعال ٌم، َوقََرأَْت اْلق ْرآَن؛ ل 

اٌد،  ي قَاَل: هو َجوَّ  مسلم(. )صحيح (فَقَْد ق يلَ فَعَْلَت؛ ل 

  َن َل يَْعَمل  العََمَل م  ج  ق يَل ل َرس ول  هللا  َصلَّى َّللاَّ  عليه َوَسلََّم: أََرأَْيَت الرَّ

، َويَْحَمد ه  النَّاس  عليه؟ قاَل:  ن  )الَخْير  ْؤم  ل  ب ْشَرى الم   )صحيح (ت لَك َعاج 

رُّ العبد العمل ويطَّلع عليه غيره وي ثنون عليه ويَح فإن مسلم(. دونه، مي س 

 .ويكون له به أجر عاجل

 الشهرة:حب  آثار

إنَّ اإلسااااااالم بطبيعتااااااه المعتدلااااااة ي ريااااااد ألفااااااراده أن يكونااااااوا صااااااالحين 

تاااوازنين، ون بالااادُّنيا أو تتعلَّاااق بهاااا قلاااوبهم، فماااا مااادَّ أحاااٌد عينَْياااه  م  ًل يغتااارُّ

اادَّ  )َوًلَ  :إلااى َمتاعهااا إًلَّ واشاارأبَّت نفس ااه، وقااارب الفتنااة، قااال تعااالى نَّ تَم 

ْم ف ياااه   نَْفت ااانَه  ْنيَا ل  ْم َزْهاااَرةَ اْلَحيَااااة  الااادُّ اااْنه  اااا م  َعْينَْياااَك إ لَاااى َماااا َمتَّْعنَاااا ب اااه  أَْزَواجا

ْزق  َربِّ َك َخْيٌر   (.131طه: ) َوأَْبقَى(َور 

أقواٍم غلبَهم حبُّ الشهرة، وَظنُّوا أنَّ التفاضل بكثرة المعلومات، وكثرة هناك  

جتمع اإليجابيَّة؛  ذكرهم؛ وهذاثَّناء، وبانتشار الَمْحفوظات، وبال يشلُّ حركةَ الم 

ا، فالشهرة حين تصير  لَها إلى شكليَّات ومظاهر ي خادع بها بعض هم بعضا ليحوِّ 

ي الكذب والنِّ فاق، والخديعة والت تؤدي إلىغايةا في ذاتها  ياب صنُّع، وغتفَشِّ 

ة؛ ليبرز يني سقوط النَّماذج الحقيق، ومعرفة الناس الشُّهرة تَعالق يَم الحقيقيَّة

ا أو ناجياا  مكانَها البالونات الكاذبة والسَّراب المضلل، فليس كلُّ مشهور ناجحا

ا را  .عند هللا تعالى، وليس كلُّ مغمور فاشالا أو متأخِّ 
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